
Č.j.: 146 EX 1177/17-63

Usnesení 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, 
pověřený vedením exekuce na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 9 č.j.  78 EXE 
4281/2017-10 ze dne 11.09.2017

na návrh oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, IČ: 47114321

proti povinnému: EHReality s.r.o.
se sídlem Tupolevova č.p. 465, Praha-Letňany, IČ: 27412601

o  nařízení  exekuce  k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši 
43.417,- Kč a její  příslušenství, tj.  penále ve výši 17.153,- Kča jejího příslušenství, tj. penále ve výši 
17.153,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce, rozhodl  

t a k t o :

dražební  jednání  nemovitých  věcí  nařízené  na  den  13.12.2018 v  14:00 hod. prostřednictvím 
elektronického  systému  dražeb  na  adrese:  www.okdrazby.cz, dražební  vyhláškou  č.j.  146  EX 
1177/17-52 ze dne 30.10.2018, jehož předmětem měly být nemovité věci: 

se všemi součástmi a příslušenstvím.

Příslušenství nemovitých věcí:
• vedlejší stavby: přízemní, dřevěná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými 

šablonami
• venkovní úpravy: přípojky IS.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a měly být draženy s příslušenstvím a součástmi  
jako jeden celek.

s e   n e k o n á.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j. 146 EX 1177/17-52 ze dne 30.10.2018 vydal v 
souladu s § 52 odst. 1,2 e.ř. a za použití ustanovení § 336b odst. 1,2 a souvisejících ustanovení o.s.ř.  
dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den 13.12.2018 v 14:00 hod. s tím, že 
předmětem dražby budou nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení. 
Povinný před zahájením dražebního jednání  celou pohledávku oprávněného včetně nákladů soudního 

http://www.okdrazby.cz/


exekutora uhradil.

Poučení:   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 11.12.2018

    otisk úředního razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 1 

Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvio Strnad
Za správnost vyhotovení:

 

Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný  
stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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