
č.j. 061 EX 4206/09-628

U SN E SE N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem U Stanice 4/11, 
162 00 Praha 6 - Liboc,  pověřený provedením exekuce na základě usnesení, vydaném Okresním 
soudem  v  Písku  ze  dne  18.08.2009,  č.j.  18  Nc  6007/2009-24,  rozhodl  ve  věci  exekuce 
oprávněného: AGRICULTURE INT.LTD.,  se  sídlem 4th Floor,  Lawford House,  Albert  Place, 
London, práv. zast. advokátem JUDr. Ivan Krutský, CSc., se sídlem Výstaviště 67, Praha-Bubeneč, 
PSČ:  170  00,  IČ:  66231469,  proti  povinnému: Biskup  Evžen,  bytem  Řeteč  1,  Mirovice,  IČ: 
46664700,  nar.  21.9.1953,  práv.  zast.  advokátem JUDr.  Richard  Kaválek,  se  sídlem Václavské 
náměstí 30, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 16903030, pro 611.940,- Kč s přísl. 

t a k t o :

Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou soudního exekutora ze dne 10.1.2013,  č.j. 
061  EX  4206/09-149,  a  usnesením  ze  dne  10.12.2015,  č.j.  061  EX  4206/09-576,  na 
10.2.2016 v 10.00 hodin, se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní  exekutor  dražební  vyhláškou  ze  dne  10.1.2013,  č.j.  061  EX  4206/09-149,  a 
usnesením ze dne 10.12.2015, č.j.  061 EX 4206/09-576, nařídil dražbu spoluvlastnického podílu 
povinného na nemovitých věcech ve výši 2/9 na 10.2.2016.

Dne  9.2.2016  byla  soudnímu  exekutorovi  doručena  žaloba  na  vyloučení  postižených 
nemovitých věcí povinného z exekuce, kterou podala dne 4.2.2016 u Obvodního soudu pro Prahu 
10 manželka  povinného.  Podle ustanovení  §  336i  odst.  1  o.s.ř.  bylo-li  zjištěno,  že byla  podána 
žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z výkonu rozhodnutí, soudní exekutor dražební 
jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

Proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 9.2.2016

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Alice Elbelová

Mgr. Jan Pekárek, v.r., soudní exekutor
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