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168 EX 1711/16-59

USNESENÍ
Mgr. Petr Micka, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany, pověřený Okresním soudem v
Olomouci, aby vedl exekuční řízení podle rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 09.03.2015, č.j. 29
C 467/2014-70, rozhodl ve věci
oprávněného:

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 - Nusle, IČ: 47115289,
práv. zast. advokátem Mgr. Martin Zikmund, se sídlem Šafaříkovy sady
2455/5, Plzeň, PSČ: 301 00, IČ: 71332961

proti povinnému:

1/ Prchal Vlastimil
bytem Tršice č.p. 131, Tršice, dat. nar. 10. 12. 1973
2/ Prchalová Kateřina
bytem Tršice č.p. 131, Tršice, dat. nar. 6. 12. 1976
takto:

Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou č.j. 168 EX 1711/16-48 ze dne 13. 6. 2017
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz na den 28. 8.
2017 od 10:00 hod. ohledně nemovitosti:

se odročuje na n e u r č i t o.

Odůvodnění:
Soudním exekutorem bylo nařízeno dražební jednání k prodeji nemovitých věcí ve společném jmění
manželů Prchala Vlastimila a Prchalové Kateřiny, a to dražební vyhláškou č.j. 168 EX 1711/16-48, která
určila dražební rok na den 13. 6. 2017 od 10:00 hod. K návrhu povinných bylo dne 30. 6. 2017 zahájeno u
Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci pod č.j. KSOL 10 INS 14519/2017 insolvenční řízení.
Dne 7.8.2017 bylo dlužníkům usnesením č.j. KSOL 10 INS 14519/2017 – A9 povoleno oddlužení.
Podle ust. § 109 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) se
zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky:

a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit
přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího
do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro
zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na
nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek,
který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za
majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést
výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na
základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím
založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje
a provádí proti povinnému.
Podle ust. § 109 odst. 4 insolvenčního zákona účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem
zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
Z výše popsaného důvodu soudní exekutor rozhodl o odročení dražebního jednání na neurčito.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné v souladu s ust. § 202 odst.1 písm. a) o.s.ř.

V Rokycanech dne 09.08.2017
Mgr. Petr M i c k a ,
soudní exekutor, v. r.
Za správnost vyhotovení
JUDr. Soňa Bařtipánová

