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181 EX 9528/16-171 

 
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, která se měla 
konat na adrese internetové stránky www.drazby-exekutori.cz s časem zahájení elektronické dražby 16. 
května 2017 ve 13.00 hodin a časem ukončení elektronické dražby 16. května 2017 ve 13.30 hodin, se 
odročuje na 20. června 2017 s časem zahájení v 10:00 hodin a časem ukončení elektronické dražby 20. 
června 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 o konání 
elektronické dražby s časem zahájení elektronické dražby 16. května 2017 ve 13.00 hodin a časem ukončení 
elektronické dražby 16. května 2017 ve 13.30, jejímž předmětem měly být nemovité věcí ve vlastnictví povinného. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že soudní exekutor při ověřování řádnosti doručení zjistil, že dražební vyhláška 
ze dne 10. 4. 2017 č. j. 181 EX 9528/16-152, nebyla řádně doručena povinnému, když vyšlo najevo, že tento se 
nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, je nutné provést opětovné doručení a odročit elektronickou dražbu 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 15. 5. 2017 
 

 
 

__________________________ 
Mgr. Lukáš Křivánek 
soudní exekutor 
Exekutorský úřad Karlovy Vary 
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