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USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, 
pověřený vedením exekuce na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 7 č.j. 148 EXE 
2976/2017-9 ze dne  29.08.2017,  nařízené podle vykonatelného  výkazu nedoplatků Oborové zdravotní 
pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví č.j. 1441000744/VN1/2014 ze dne 13.01.2014, 
vykonatelného  výkazu  nedoplatků Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a 
stavebnictví č.j. 1541015432/VN1/2015 ze dne 10.08.2015 (dále jen „exekuční titul“)

na návrh oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 47114321

proti povinnému: Josef Dolejší, bytem U staré plynárny 47/6, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 64345602, 
dat. nar.: 25.06.1974

k  vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši  23.072,- Kč  a  její 
příslušenství, tj. penále ve výši 33.633,- Kč, jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a 
nákladů této exekuce

v souladu  s  ust.  §  52  odst.  1  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 ust. § 119 odst. 1 zákona č.  
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), rozhodl 

t a k t o:

Termín konání elektronické dražby 

nařízené na základě dražební vyhlášky č.j. 146 EX 1109/17-65 ze dne 18.12.2018 na elektronické adrese 
www.okdrazby.cz na den 05.03.2019 v 10:00 hodin ohledně nemovitých věcí:

se všemi součástmi a příslušenstvím.

Příslušenství nemovitých věcí:

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.



• bez příslušenství.

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

se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

S ohledem na zjištění existence nájemní smlouvy u shora uvedených nemovitých věcí, kterou soudnímu 
exekutorovi  zaslal  nájemce,  nezbylo soudnímu exekutorovi  než odročit  dražební  jednání  na neurčito, 
když je třeba věc předložit znalci k dopracování znaleckého posudku a opětovně určit cenu nemovitých 
věcí, a to již se zohledněním tohoto práva.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 22.02.2019

    otisk úředního razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 1 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvio Strnad
Za správnost vyhotovení:
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