
 
 

Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi 
v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Za Beránkem 836,  podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085 
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086 

Číslo jednací: 120  EX 24378/11-245 
v. s. oprávněný: 9100292914 
č.j. oprávněný: 9100292914 

 
 

 
U S N E S E N Í 

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 
18EXE 2440/2011-10, ze dne 21.07.2011, kterým byla nařízena exekuce na základě rozhodčí nález č.j. 101 
Rozh 4028/2010-8, který vydal JUDr. Martin Týle, rozhodce dne 17.01.2011 a který se stal pravomocným 
dne 27.01.2011 a vykonatelným dne 31.01.2011, 
 
proti povinnému: 

 
PETR ŠTĚDROŇ, Velká Čermná 6, 51725, Čermná nad Orlicí, nar.15.11.1963 

 
na návrh oprávněného: 

 
PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 11000, Praha1, IČ 61860069 

 

pro 76 066,00 Kč s příslušenstvím 
 
 

rozhodl takto: 
 

I. Dražební rok nemovitých věcí: 
 

 
podíl 1/6 

 
 
nařízený na den 16.1.2019  usnesením č.j. 120 EX 24378/11-176 ze dne 19.9.2018 se odročuje na 
6.3.2019 v 11.00 hod. 

 
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese 
www.drazby-exekutori.cz v 11:00 hod. 

 
Odůvodnění: 

 
Dražba nařízená na základě dražební vyhlášky č.j. 120 EX 24378/11-176 ze dne 19.9.2018  na den 16.1.2019 
se odročuje na den 6.3.2019 v 11.00 hod. z důvodu, že z obsahu exekučního spisu vyplývá, že dražební 
vyhláška nebyla ke dni zahájení dražby doručena všem účastníkům, kdy nejsou tedy splněny podmínky pro 
provedení dražby. 



 
 

Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi 
v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
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Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 občanského soudního řádu příslušný katastrální 
úřad a obecní úřad, v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby usnesení nebo jeho podstatný obsah 
uveřejnil na své úřední desce. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

 

V Klatovech, dne 15.1.2019 

Otisk úředního razítka 

 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 
 

 
Za správnost vyhotovení: Petra Breuová 
 
Doručuje se: 

- oprávněný, 
- další oprávnění, 
- povinný 
- manžel povinného, jde-li o nemovitou věc ve společném jmění manželů, 
- osobám, o nichž je známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, 
- osobám, jejichž nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo právo odpovídající věcnému břemeni zaniklo, 
- přihlášeným věřitelům, 
- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své 

bydliště (sídlo), 
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění, 
- katastrálnímu úřadu, 
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc, 

→ má-li některý z účastníků řízení právního zástupce, pak doručovat zástupci. 
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