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USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9, vydává na základě 
smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby ze dne 22.02.2019 a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů  

 
na návrh navrhovatele: Mgr. Irena Jonáková, IČ: 71469621, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, insolvenční správce dlužníků: 
Jaroslav Richter dr.h.c.mult., r.č.: 640516, Emílie Hyblerové 525/13, 149 00 Praha 4-Háje, a Simona Richterová, r.č. 735319, Hráského 
1910/11, 148 00 Praha 4 
 
 
rozhodla takto: 
 
 
I. Usnesení - dražební vyhláška sp.zn. 183 DD 3/19 ze dne 23.05.2019 se ve výrocích VI., X. a XIII. opravuje tak, že tyto výroky nyní 
ve správném znění znějí následovně: 

 
VI. 

Výše jistoty a způsob jejího zaplacení: 
 

Dražební jistota činí částku: 300.000,-- Kč. 
 
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni jistotu zaplatit před vlastní dražbou, a to: 

I. výhradně platbou na účet soudního exekutora vedený u Sberbank CZ a.s., číslo účtu: účet č. 4211063712/6800, variabilní symbol: 
20190399, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ zájemce o koupi. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, 
bude–li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že byla připsána na účet soudního exekutora (platba musí být připsána na účet 
soudního exekutora nejpozději 1 den před zahájením dražebního jednání). 

 
Zájemce o koupi dražených nemovitých věcí je povinen prokázat zaplacení jistoty v plné výši před zahájením dražby. 

 
X. 

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však  
po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze 
převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité 
věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel 
se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho 
vydání. V usnesení o příklepu určí soudní exekutor vydražiteli lhůtu k doplacení 45 dní od právní moci usnesení o příklepu. 
 

XIII. 
Prohlídky dražených nemovitých věcí budou probíhat na místě samém, na adrese: Kádovská 125, 251 65  Zvánovice, v termínech: 
1. dne 31.05.2019 v 10:00 hod., 
2. dne 28.06.2019 ve 14:00 hod. 
Případně je možné po domluvě sjednat individuální termín prohlídek, 
 
V souvislosti s organizací prohlídek je možné kontaktovat pana Václava Rydla, tel.: 770 173 221. 

 
 
II. V ostatním zůstává Usnesení - dražební vyhláška sp.zn. 183 DD 3/19 ze dne 23.05.2019 beze změn. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Usnesením - dražební vyhláškou sp.zn. 183 DD 3/19 ze dne 23.05.2019 nařídil soudní exekutor dražební jednání ve shora uvedené věci. Na 
základě žádosti zajištěného věřitele pak soudní exekutor rozhodl jak shora uvedeno a upravil část administrativně - technických záležitostí 
ohledně konání dražby, když upravil výši požadované dražební jistoty tak, aby odpovídala sníženému nejnižšímu podání, dále prodloužil 
lhůtu, která bude stanovena k doplacení nejvyššího podání z dražby na 45 dní od právní moci usnesení o příklepu a nakonec upravil 
informace ohledně organizace prohlídek nemovitých věcí. 
 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 

Mgr. Martina Havlová 
       soudní exekutor 

Otisk úředního razítka 

 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Komárek, koncipient 
z pověření soudního exekutora 

http://www.eupraha10.cz/
mailto:info@eupraha10.cz


 
 
Doručuje se: 
- subjektům dle § 336c o.s.ř. 
 
Vyvěšuje se: 
- Úřední deska exekutora 
- Elektronická úřední deska exekutora 
- úřední deska obce, v jejímž obvodu je nemovitá věc 

 
 
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. V případě, že Vám byl doručen listinný 
stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost 
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena 
uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. 
Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 
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