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sp. zn. 140 EX 00034/18-157 
 
 

USNESENÍ 
 

Soudní exekutor, Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné 
náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal 
Okresní soud v Kladně dne 31.01.2018 pod č. j. 56 EXE 86/2018-18, a kterým byla nařízena 
exekuce podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu, kterým je Rozsudek Okresního 
soudu v Kladně ze dne 13.01.2017 č. j. 215 C 35/2016-107, Rozsudek Krajského soudu v Praze 
ze dne 28.11.2017 č. j. 23 Co 332/2017-180, ve věci uspokojení pohledávky oprávněné(ho) 
Daniela Latrová, nar. 15.09.1955, bytem Opletalova čp. 384, 273 45 Hřebeč, zastoupen právním 
zástupcem JUDr. Pavel Budil, advokát, se sídlem Masarykovo náměstí čp. 4, 256 01 Benešov, 
proti povinné(mu) Tomáš Tesařík, nar. 03.01.1980, bytem Opletalova čp. 384, 273 45 Hřebeč, 
zastoupen právním zástupcem JUDr. Petr Aulický, advokát se sídlem Dolní Valy čp. 3940 / čo. 2, 
695 01 Hodonín,, pro vymožení povinnosti uhradit povinnost, kterou je dlužná částka ve výši 
1 000 000,00 Kč, pro vymožení náhrady nákladů nalézacího řízení, příslušenství, nákladů exekuce 
a nákladů oprávněného, které budou v průběhu exekučního řízení stanoveny, rozhodl podle ust. § 
55b, zák. č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, 

 

takto: 
 
     Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou pod sp. zn. 140 EX 00034/18-141 vydané 
dne 13.01.2020 na den 25.02.2020 se odročuje na den 25.05.2020 od 10:00 hod.. 
 

Odůvodnění: 
 
     Soudní exekutor vede na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kladně dne 
31.01.2018 pod sp. zn. 56 EXE 86/2018-18 exekuční řízení, které je na Exekutorském úřadu 
Praha 3 vedeno pod sp. zn. 140 EX 00034/18. 
 
     Soudní exekutor nařídil na den 13.01.2020 usnesením o dražební vyhlášce dražbu 
nemovitostí pod sp. zn. 140 EX 00034/18-141. Vzhledem k dosavadnímu průběhu exekučního 
řízení, kdy může dojít k uhrazení dluhu, soudní exekutor rozhodl o odročení dražby. 
 
     Vzhledem ke skutečnostem popsaných v odůvodňovací části rozhodl soudní exekutor tak, 
jak je uvedeno v části výrokové. 
 
 
Poučení:    Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1, písm. a), zák. č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 52 odst. 1, 2, zák. č. 120/2001 
Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti), neboť soudní exekutor tímto 
usnesením upravuje řízení. 

 
 
V Praze dne 24.02.2020 
 

Mgr. Jan Vedral 
soudní exekutor 

v. r. 
L. S. 

Za správnost vyhotovení 
Josef Frank, ředitel úřadu 
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Usnesení se doručuje: 
1x JUDr. Pavel Budil, advokát oprávněného 
1x JUDr. Petr Aulický, advokát povinného 
1x Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
1x ČEZ Distribuce, a. s. 
1x OSSZ Kladno 
1x Územní pracoviště FÚ v Kladně 
1x Obec Hřebeč 
1x Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
1x Katastrální pracoviště Kladno 
1x Statutární město Kladno 
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