
č. j.: 167 EX 131/13-130

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6, 
pověřený provedením exekuce pověřením č. j. 21 EXE 268/2013-12 ze dne 25.3.2013, které vydal Okresní
soud v Trutnově na základě vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j. 10 C 85/2009-111, který vydal Okresní
soud  v  Semilech  dne  16.11.2010  a  který  se  stal  pravomocným  dne  10.01.2012  a  vykonatelným  dne
26.01.2012, rozsudek č.j. 17Co 272/2011-141, který vydal Krajský soud v Hradci Králové dne 30.11.2011 a
který se stal pravomocným dne 10.01.2012 a vykonatelným dne 14.01.2012, ve věci exekuce oprávněného: 
Miroslav  Zelenka,  Kouřimská  2371/26,  13000,  Praha  3  -  Vinohrady,  proti  povinnému:  Karel  Kozel,  K
RYBNÍKŮM 498,  54401,  Dvůr Králové nad Labem, nar.24.02.1959,  IČ 15616193, pro pohledávku  220
000,00 Kč s  příslušenstvím, rozhodl  v souladu s ustanovením § 52 zákona č.  120/2001 Sb.,  o  soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „EŘ“),

t a k t o:

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 167 EX 131/13-110, kterou vydal 
dne 8.7.2014 soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko,   s e   o d r o č u j e   n a   n e u r č i t o .

O d ů v o d n ě n í :

Pověřením  č. j.  21 EXE 268/2013-12 ze dne  25.3.2013, které vydal  Okresní soud v Trutnově, na 
základě vykonatelného rozhodnutí -  rozsudek č.j. 10 C 85/2009-111, který vydal Okresní soud v Semilech
dne 16.11.2010 a který se stal pravomocným dne 10.01.2012 a vykonatelným dne 26.01.2012, rozsudek č.j.
17Co  272/2011-141,  který  vydal  Krajský  soud  v  Hradci  Králové  dne  30.11.2011  a  který  se  stal
pravomocným dne 10.01.2012 a vykonatelným dne 14.01.2012, byla nařízena exekuce na majetek povinného 
a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6.

Dražební  vyhláškou  soudního  exekutora  JUDr.  Igora  Ivanka  ze  dne  8.7.2014,  č.  j.  167  EX 
131/13-110, byla nařízena dražba nemovitých věcí ve společném jmění manželů povinného a jeho manželky, 
vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště a okres: Semily, obec: Roztoky 
u
Jilemnice, katastrální území: Roztoky u Jilemnice, LV: 580, a to pozemek parc. č. St. 113/1, jehož součástí je 
stavba rodinné rekreace na adrese Roztoky u Jilemnice č.p. 391, a dále pozemek parc. č. 873. Dražba byla 
nařízena na 12. 8. 2014 v 15:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz .

Soudní exekutor zjistil, že 08.08.2014 08:32 hod. byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška 
č.j. 42 INS 21590/2014-A-2/celk. 1, kterou vydal Krajský soud v Hradci Králové dne 7. srpna 2014. Touto 
vyhláškou bylo oznámeno,  že  ve  věci  povinného Karla  Kozla  bylo zahájeno  insolvenční  řízení  a  tímto 
okamžikem také nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je se zahájením insolvenčního řízení 
spojen účinek, že exekuci nelze provést. Z tohoto důvodu byl soudní exekutor nucen dražební jednání odročit 
na neurčito.

Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní 
úřad, v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem 
v místě obvyklým.



P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Praze dne 11.8.2014 

Otisk úředního razítka

JUDr. Igor Ivanko, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Klára Augustinová
zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
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