
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8, e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800

V Olomouci dne 14.10.2019 Vyhotovil: Mgr. Ivana Krčová
Marta Procházková

č.j.: 196EX 238/19-60

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, který byl dne 06.02.2019 pověřen provedením exekuce 
Obvodním soudem pro Prahu 1 k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: notářský zápis, který 
vydal (vyhotovil) Mgr. Petr Oulík, notář pod č.j. NZ 479/2018 dne 14.08.2018, pro oprávněného:

INTERPAX Czech Republic s.r.o., IČ  06803211, se sídlem Kaprova 15/11,  110 00 Praha 1-Josefov, právně zast.: 
JUDr. Jan Szewczyk, advokát, se sídlem Kaprova 15/11, 110 00 Praha,  

proti povinnému:

U.B.F. Plastic s.r.o., IČ 05938082, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha-Staré Město,

ve výši 7.689.000,- Kč a náklady exekuce,

r o z h o d l  t a k t o :

Dražba nařízená usnesením č.j. 196EX 238/19-48 ze dne  06.09.2019 na den 15.10.2019 v 10:00  hodin, se 
odročuje na neurčito.
 

O d ů v o d n ě n í :  K návrhu oprávn ného, který byl podán dne ě 30.01.2019, bylo zahájeno exeku ní ízení kč ř  vymožení 
pohledávky oprávn ného ve výši  ě 7.689.000,- K  s p íslušenstvímč ř . Provedením exekuce byl  Obvodním soudem pro 
Prahu 1 pov en soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský ú ad Olomouc.ěř ř

Usnesením č.j. 196EX 238/19-48 ze dne 06.09.2019 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 15.10.2019 v 
10:00 hodin, a to elektronicky na dražebním portálu www.okdrazby.cz

Usnesením č.j. 196EX 238/19-55 ze dne 19.9.2019 bylo rozhodnuto o procesním nástupnictví na straně oprávněného (§  
107a o.s.ř.). Citované usnesení ke dni vydání tohoto usnesení nenabylo právní moci a nelze důvodně očekávat, že by se  
tak stalo ke dni konání dražby.

Před  zahájením dražby  byla  soudnímu  exekutorovi  doručena  žádost  oprávněného o  odročení  dražby  z důvodu,  že 
dochází k jednáním s povinným o úhradě pohledávky vymáhané v předmětném exekučním řízení. 

Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby na neurčito, když ke dni vydání tohoto usnesení není 
možné předpokládat, kdy odpadnou překážky jejího konání. 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). 
Otisk úředního razítka exekutora

Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se  
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná  
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uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil nebo se předá účastníkovi v sídle  
úřadu na technickém nosiči dat.

Doručuje se:
1) spis
2) oprávněný
3) povinný
4) orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána
5) orgán obce, v jehož obvodu má povinný bydliště
6) úřední deska soudního exekutora
7) web exekutorského úřadu
8) portál dražeb
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