
Č.j.  005 EX 818/2006-303

U s n e s e n í 

Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený k provedení 
exekuce v  usnesení o nařízení exekuce vydaného Okresním soudem v Klatovech dne 23.08.2006 pod č.j. 
15  Nc  4179/2006-6,  které  nabylo  právní  moci  dne  16.12.2006,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle 
rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech č.j. 4C 252/2005-56 ze dne 30.01.2006 (exekuční titul), kterým 
byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky ve výši 180.000,- Kč s přísl. oprávněné/ho P.T.D. Credit 
Invest, s.r.o., se sídlem Jungmanova 14/376, Praha 10, IČ: 26741695, práv. zast. advokátem Mgr. Šárka 
Heulerová,  se  sídlem  Prvního  pluku  320/17,  Praha  8  -  Karlín,  PSČ:  186  00,  IČ:  71985077 proti 
povinné/mu Presl Zdeněk, bytem Náměstí 122, Nýrsko, IČ: 10351647, RČ: 541130/1709

rozhodl
takto:

Dražební jednání nařízené usnesením č. j. 005 EX 818/2006-252 ze dne 26.5.2014, které vydal soudní 
exekutor Mgr. Čeněk Bělasta, na den 10.7.2014 ve 14:00 hod. se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Soudní exekutor svým usnesením č. j. 005 EX 818/2006-252 ze dne 26.5.2014 stanovil na den 
10.7.2014  elektronické  dražební  jednání,  kdy  předmětem  dražby  byl  prodej  nemovitostí zapsaných 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, KP  Klatovy: 

V průběhu  řízení  bylo  soudním  exekutorem  zjištěno,  že  ačkoliv  byl  soudní  znalec  pověřen 
k vypracování znaleckého posudku ohledně parcel p.č. 854, p.č. 856/8 a p.č. 80, byl soudním znalcem 
vypracován znalecký posudek č. 474/2014 pouze ohledně parcel p.č.  854 a p.č.  856/8, aniž by soudního 
exekutora upozornil na pouze částečné vypracování úkolu zadaného dle usnesení soudního exekutora č.j. 
005 EX 818/2006-216. 

Jelikož  je  předmětem  dražby  dle  dražební  vyhlášky  i  parcela  p.č.  80  a  tato  parcela  nebyla 
předmětem ocenění  dle  znaleckého posudku rozhodl  soudní  exekutor  s  ohledem na tuto  skutečnost  o 
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zrušení dražebního jednání nařízeného na den 10.7.2014 ve 14:00 hod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Bruntále dne 7.7.2014 

   OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
         

Mgr. Čeněk Bělasta 
   soudní exekutor

Za správnost: Mgr. Jana Kaděrková, exekutorský koncipient
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