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Poučení:  Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný 

stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 

na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

Č.j.: 146 EX 1444/12-198 
 

 

 

USNESENÍ 
 

 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, 

pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu 

provedení vydaného Okresním soudem v Rakovníku č.j. 24 EXE 1013/2013-21 ze dne 22.01.2013, 

kterým byla nařízena exekuce na základě vykonatelného notářského zápisu vydaného Mgr. Martinou 

Čermákovou, notářskou kandidátkou pověřenou notářkou JUDr. Bohumilou Račokovou pod č.j. NZ 

66/2009, N 69/2009 ze dne 06.02.2009 (dále jen „exekuční titul“) 

 

na návrh oprávněného: 

 

EKVITA INVEST, a.s. 

se sídlem Jateční 1195, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 28371216 

práv. zast. advokátem Mgr. Petrem Hájkem 

se sídlem Michalská 39/4, Litoměřice, PSČ: 412 01, IČ: 71330828 

 

proti povinnému: Křivoklátská vyhlídka s.r.o. v likvidaci 

se sídlem Křivoklátská 968, Nové Strašecí, PSČ: 271 01, IČ: 28235843 

 

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 40.000,- Kč, jakož i k 

náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,  

 

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), vydává  

 

u s n e s e n í 

o    n a ř í z e n í    o d r o č e n é h o    d r a ž e b n í h o    j e d n á n í  
 

I.  Odročené dražební jednání nemovitých věcí níže uvedených se koná prostřednictvím 

elektronického systému dražeb na adrese: 

 

www.portaldrazeb.cz. 

 

Zahájení elektronické dražby: dne 07.06.2022 v 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou 

dražitelé činit podání). 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.06.2022 v 13:30 hod. Dražba se však koná, 

dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.) - bude-li v posledních pěti minutách před 

stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí 

podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li 

poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního 

učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní 

podání a dražba končí. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 



 

 

Poučení:  Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný 

stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 

na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

 

II.  Ostatní výroky původní dražební vyhlášky č.j. 146 EX 1444/12-167 ze dne 13.12.2021 

zůstávají v platnosti. 
 

 

O d ů v o d n ě n í: 

 

Dne 13.12.2021 bylo nařízeno dražební jednání na den 18.01.2022 v 09:00 hod. ohledně nemovitých věcí 

povinného:  

 

 

 
 

se všemi součástmi a příslušenstvím. 

 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a měly být draženy s příslušenstvím a součástmi 

jako jeden celek. 

 

Před samotnou dražbou však muselo být dražební jednání odročeno na neurčito s ohledem na podání 

vylučovací žaloby ohledně většiny shora uvedených nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal 

žalobu v celém rozsahu zpět, rozhodl soudního exekutor o novém času a místě odročeného dražebního 

jednání. Všechny výroky dražební vyhlášky již nabyly právní moci a zůstávají v platnosti. 

 

 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

   

V Praze dne 02.05.2022 
otisk úředního razítka 

      JUDr. Jiří Bulvas, v.r.  

      soudní exekutor  

      Exekutorský úřad Praha 1  

Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvio Strnad 



 

 

Poučení:  Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný 

stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 

na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

Za správnost vyhotovení: 
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