
______________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byla tato písemnost doručena bez otisku razítka a bez podpisu, vězte, že se jedná o listinnou podobu elektronického
dokumentu vyhotovenou a doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, která je platná i bez těchto náležitostí.
Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka,
kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,  zašle soudní exekutor el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v el. podobě a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který
písemnost vytvořil, nebo ji předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7

Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f

 Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne:
 NZ 693/2015, N 726/2015 101 EX 05490/17-114 22.7.2019

USNESENÍ

Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 -
Kbely, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kladně dne 17.8.2017, č.j.
10 EXE 11/2017 - 57, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: notářského zápisu,
který sepsal Mgr. Jan  Watzek, notářský kandidát pověřený Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, dne
18.5.2015, sp.zn. NZ 693/2015, N 726/2015,

k uspokojení pohledávky
oprávněného: SMART Financial s.r.o., se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 47678721,

právní zástupce Mgr. Jiří Kňáva, advokát, se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc

v částce:
- jistina 2 054 056,00 Kč
- náklady právního zastoupení v exekučním řízení 17 140,00 Kč
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 2 054 056,00 Kč od 7.4.2017 do zaplacení
- a náklady exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení

proti

povinnému: Hana Nováková, bytem Pod školou 14, 273 04 Kačice, nar. 21.6.1974

rozhodl takto:

Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou soudního exekutora č.j. 101 EX 5490/17-108 ze dne
4.6.2019 se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í

Soudní exekutor dražební vyhláškou č.j. 101 EX 5490/17-108 ze dne 4.6.2019  nařídil dražební jednání, které mělo
proběhnout elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz dne 1.8.2019 v 11:00
hod.

Předmětem dražeb měl být soubor následujících nemovitých věcí:

nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV 19 pro
katastrální území Kačice, obec Kačice, okres Kladno, a to:

http://www.exdrazby.cz
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a jejich příslušenství, kterého se provedení exekuce prodejem nemovitých věcí týká: bazén, elektrická, vodovodní a
kanalizační přípojka.

Dne 17.6.2019, před zahájením dražebního jednání, byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení
insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 75 INS 9385/2019 o insolvenčním návrhu povinného. V řízení byl
následně zjištěn úpadek povinného. Dražbu tedy není možné ve stanovený termín s ohledem na ust. § 109 zák. č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon, provést. Soudní exekutor proto nařízené dražební jednání výrokem tohoto
usnesení odročil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7

Otisk úředního razítka

Za správnost: Petr Šafránek
 pověřený soudním exekutorem
 Mgr. Danielem Vlčkem

Usnesení se doručuje:
1x osobám dle § 336c odst. 1 o.s.ř.
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