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U s n e s e n í  
 

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 

140 00 Praha - Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne  

4.3.2013, č.j. 39 EXE 89/2013 - 16, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: USNESENÍ 

Okresního soudu v Děčíně ze dne 10.5.2012, č. j. 14 C 317/2011-38,  ve věci oprávněného:  Českomoravská 

stavební spořitelna, a. s., se sídlem Vinohradská čp.3218 / čo.169, Praha - Strašnice  100 00, IČ: 49241397, 

právní zástupce JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, Praha - Michle 140 00,  proti 

povinnému:  Šluknov Appartements s.r.o., se sídlem Radlická čp.2485 / čo.103, Praha 5 - Smíchov 150 00, IČ: 

27194043, právní zástupce Mgr. Jan Vrzala, advokát se sídlem Lípová čp. 516 / čo. 8, Teplice - Teplice 415 01 ,  k 

uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  Jistina 350 691,00 Kč, s příslušenstvím: soudní poplatek 5 000,00 Kč, 

náklady právního zastoupení 11 880,00 Kč, úrok z prodlení 41 485,50 Kč, úrok z úvěru 26 270,12 Kč, úrok z 

prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 350 691,00 Kč od 10.11.2011 do zaplacení, úrok z úvěru 

4,90% ročně z částky 350 691,00 Kč od 10.11.2011 do zaplacení, náklady oprávněného: 12 898,60 Kč, jakož i k 

úhradě nákladů exekuce,   

 

ve věci provedení exekuce prodejem nemovitostí povinného a jejich příslušenství:  

 
 

 

I. 

Elektronická dražba nařízená na den 11.1.2018 v 13:00 hod. se odročuje na neurčito. Ostatní ustanovení usnesení – 

dražební vyhlášky č.j. 081 EX 26678/12-149 ze dne 8.12.2017 ve spojení s usnesením č.j. 081 EX 26678/12-151 ze 

dne 13.12.2017 se nemění. 

 

 

se  ve výroku I .  usnesení  č . j .  081EX 26678/12 -156 ze dne 10 .1.2018 opravuje takto :   

 

 

Elektronická dražba nařízená na den 11.1.2018 v 13:00 hod. se odročuje na den 22.2.2018 v 10:00 hod. Ostatní 

ustanovení usnesení – dražební vyhlášky č.j. 081 EX 26678/12-149 ze dne 8.12.2017 ve spojení s usnesením č.j. 081 

EX 26678/12-151 ze dne 13.12.2017 se nemění. 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

 Citované usnesení soudního exekutora uvedené ve výroku I. tohto usnesení se opravuje z důvodu chybného 

stanovení data konání elektronické dražby, když nedopatřením bylo v dotčeném usnesení uvedeno, že dražební 

jednání nařízené na den 11.1.2018 se odročuje na neurčito, když správně mělo být uvedeno, že toto dražební jednání 

se odročuje na den 22.2.2018 v 10:00 hod. Ostatní ustanovení usnesení č.j. 081 EX 26678/12-149 ze dne 8.12.2017 

ve spojení s tímto usnesením č.j. 081 EX 26678/12-151 ze dne 13.12.2017 tím nejsou dotčena.  

 S ohledem na výše uvedené proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohto 

usnesení. 

 

 



P o u č e n í:  Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu 

  v Praze prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.  

 

 

V Praze dne 19.1.2018  

          JUDr. Marcel Smékal, v.r.  
           soudní exekutor  

Za správnost vyhotovení:  
Jana Toušková 

 

Informace: Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost 

ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat. 
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