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P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za 
      součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
      řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech 
      při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů.

      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, nebo Vám bude předána v sídle 
      exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
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181 EX 9528/16-181

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na 
základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz ze dne 30. 5. 2016, č. j. 
EPR 102542/2016-5, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4, exekučním soudem: Obvodní soud pro Prahu 4, 
pověření ze dne 13. 7. 2016, č. j. 72 EXE 2338/2016-17, v exekuční věci oprávněného: Česká kancelář 
pojistitelů, IČ: 70099618, sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha, 14000, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát, 
sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 10100, proti povinnému: KRULICH MARTIN, nar. 5. 12. 1980, bytem 
ZELENÝ PRUH 1608/103, Praha, 14000, pro vymožení peněžitého plnění oprávněného, jakož i nákladů 
oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

takto:

Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou ze dne 10. 4. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-152, ve spojení 
s usnesením ze dne 15. 5. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-171, na den 20. června 2017 s časem zahájení v 10:00 
hodin a časem ukončení elektronické dražby 20. června 2017 v 10.30 hodin, se odročuje na 24. července 
2017 s časem zahájení v 10:00 hodin a časem ukončení elektronické dražby 24. července 2017 v 10:30 
hodin.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor rozhodl dražební vyhláškou ze dne 10. 4. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-152, ve spojení 
s usnesením ze dne 15. 5. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-171, o konání elektronické dražby s časem zahájení 
elektronické dražby 20. června 2017 s časem zahájení v 10:00 hodin a časem ukončení elektronické dražby 20. 
června 2017 v 10.30 hodin, jejímž předmětem měly být nemovité věcí ve vlastnictví povinného.

Vzhledem ke skutečnosti, že soudní exekutor při ověřování řádnosti doručení zjistil, že doručující orgán 
k dnešnímu dni nevrátil doklad o doručení dražební vyhlášky ze dne 10. 4. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-152, a 
usnesení ze dne 15. 5. 2017, č. j. 181 EX 9528/16-171, všem účastníkům řízení, rozhodl o odročení elektronické 
dražby tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

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

V Karlových Varech dne 20. 6. 2017

__________________________
Mgr. Lukáš Křivánek
soudní exekutor
Exekutorský úřad Karlovy Vary
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