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Usnesení 

Soudní exekutor  Mgr. Jan Peroutka, Chomutov, se sídlem  Revoluční 48, 430 01 Chomutov, pověřený 
k provedení  exekuce v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaném  Okresním soudem v Kutné Hoře, ze  dne 
27.01.2015,  č.j.  84  EXE  114/2015-11,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle  vykonatelného  rozsudku 
Obvodního  soudu  pro  Prahu  1, č.j.  57  C  229/2014-13, ze  dne  20.08.2014,  k uspokojení  pohledávky 
oprávněného:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Želetavská 1525/1, Praha-Nusle, IČ: 
64948242,
práv. zast. advokátem Mgr. Ševčík Jan,advokát, se sídlem Na Královně 862, Praha 5 - Hlubočepy, 
PSČ: 150 00, IČ: 66491193

proti povinnému: Oravcová Darina, bytem U Parku 140, Žleby, PSČ: 285 61, RČ: 575524/xxxx

rozhodl takto: 

nařizuje se elektronické dražební jednání na den 17.06.2016 v 14:00 hodin prostřednictvím dražebního 
portálu   http://drazby.exekucecv.cz/

jehož předmětem jsou nemovité věci ve společném jmění povinné a manžela povinného – Jozef Oravec, nar. 
26.2.1955:

zapsané pro Katastrální pracoviště Kutná Hora (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), obec: Žleby, 
katastrální území: Žleby, list vlastnictví: 413.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 30.01.2016 vydal v souladu s ust. § 52 
odst. 1,2 zák.č. 120/2001 Sb. a za použití ustanovení § 336b zán.č. 99/1963 Sb. a v souvisejících 
ustanovení  tohoto  zákona  dražební  vyhlášku,  kterou  stanovil  termín  elektronického  dražebního 
jednání na den 13.04.2016 v 10:00 hodin s tím, že budou draženy nemovitosti uvedené ve výrokové 
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části tohoto usnesení. Vzhledem ke skutečnosti, že již pominuly překážky v řízení, bylo rozhodnuto, 
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

_______________________ 
       Mgr. Peroutka Jan, v.r.

soudní exekutor 
Exekutorský úřad Chomutov

V Chomutově dne 18.05.2016
 

Za správnost vyhotovení:
Blanka Chalupecká
..........................................
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