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U  S  N  E  S  E  N  Í 
 
 

Povinná:  
z[stoup_ný: 

Al_n[ Č[pková, n[r. 24.06.1941, 
Lánská  838, 549 41  Č_rv_ný Kost_l_] 

Vymáhaná peněžitá povinnost: 
(pohl_^ávk[ n[výš_ná o 
pr[v^ěpo^o\né nákl[^y _x_ku]_ [ 
pr[v^ěpo^o\né nákl[^y 
oprávněného k_ ^ni vy^ání 
^r[ž_\ní vyhlášky) 

239 842,64 Kč 

Oprávněný: 
z[stoup_ný: 

AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolv_nční správ]_ ^lužník[ 
Tomáš_ Č[pk[, r.č. 690905/3239, \yt_m Lánská 838, 
549 41 Č_rv_ný Kost_l_], IČ:28490738, 
Široká 36, 110 00  Pr[h[  
 

Pověření soudního exekutora vydal: Okr_sní sou^ v Ná]ho^ě ^n_ 02.03.2020 po^ č. j. 22 
EXE 210/2020-9 
Exekuční titul: Pl[t_\ní rozk[z Okr_sního sou^u v Ná]ho^ě z_ ^n_ 13.01.2020 č. j. 64 C 
1/2020-14 

 
Sou^ní _x_kutor JUDr. J[n[ Tvr^ková rozho^l 
 

t a k t o : 
 
I. Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického 
systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 25.11.2020 v 11:00 hod a jehož 
předmětem je bytová jednotka č. 838/8 v budově – bytovém domě č.p. 838 na pozemku 
parc.č. St. 872/1 a podílu 91/666 na společných částech domu č.p. 838 a pozemku parc.č. 
St. 872/1 o výměře 463 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.č. St. 872/3 o 
výměře 18 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Červený Kostelec, 
obec Červený Kostelec, část obce Červený Kostelec, zapsaných na listu vlastnictví č. 
3950 a č. 3198, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Náchod;  
 
se odročuje na den 1.2.2021 v 11:00 hod a čas ukončení této odročené elektronické 
dražby je stanoven nejdříve na den 1.2.2021 v 11:30 hod, dražba se však koná po tu dobu, 
dokud dražitelé činí podání. 
 
II. V_šk_ré po^mínky o^roč_ného ^r[ž_\ního j_^nání, vyjm[ ^[t[ [ č[su konání ^r[ž\y, 
zůstáv[jí v pl[tnosti t[k, j[k \yly st[nov_ny ^r[ž_\ní vyhláškou sp. zn. 095 Ex 139/20-073 ze 
dne 15.10.2020. 
 



 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Citov[nou ^r[ž_\ní vyhláškou \yl[ n[říz_n[ ^r[ž\[ shor[ uv_^_ný]h n_movitý]h vě]í 
povinné. 
 
Dn_ 13.11.2020 n[\yl účinnosti zákon 490/2020 S\., kt_rý nov_lizuj_ znění zákon[ č. 
191/2020 S\., o někt_rý]h op[tř_ní]h k_ zmírnění ^op[^ů _pi^_mi_ koron[viru SARS CoV-2 
n[ oso\y úč[stní]í s_ sou^ního říz_ní, poškoz_né, o\ěti tr_stný]h činů [ právni]ké oso\y [ o 
změně insolv_nčního zákon[ [ o\č[nského sou^ního řá^u. 
 
Ust[nov_ní § 24 zákon[ č. 191/2020 S\., v_ znění nov_ly č. 490/2012 S\., t[k nově s účinností 
o^ 13.11.2020 z[poví^á prov_^_ní _x_ku]_ pro^_j_m n_movitý]h vě]í, v_ kt_rý]h má povinný 
trv[lý po\yt, [ to [ž ^o 31.1.2021, l_^[ž_ \y povinný s prov_^_ním _x_ku]e vyslovil souhlas. 
 
J_likož povinná má v místě ^r[ž_ný]h n_movitý]h vě]í [^r_su trv[lého po\ytu [ s 
prov_^_ním ^r[ž\y souhl[s n_vyslovil[, přistoupil sou^ní _x_kutor v soul[^u s_ shor[ 
uv_^_ným zákonným ust[nov_ním k o^roč_ní n[říz_né ^r[ž\y n[ 1.2.2021. 
 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto usn_s_ní n_ní přípustný opr[vný prostř_^_k. 
R_gistr[]_ prov_^_ná n[ portálu „www.ok^r[z\y.]z“ zůstává v platnosti. 
Poku^ již ^r[žit_l z[pl[til jistotu, můž_ sou^ního _x_kutor[ požá^[t o j_jí vrá]_ní. Dr[žit_l, 
j_muž \yl[ z ^ůvo^u o^roč_ní ^r[ž_\ního j_^nání vrá]_n[ jistot[, ji musí znovu složit v_ výši 
[ způso\_m st[nov_ným v ^r[ž_\ní vyhláš]_, jin[k n_splní po^mínky pro úč[st v ^r[ž\ě. 
 
Usn_s_ní s_ ^oručuj_ vš_m [^r_sátům ^r[ž_\ní vyhlášky. 
 
O\_]ní úř[^, v j_hož o\vo^u j_ n_movitá vě], kt_rá měl[ \ýt př_^mět_m ^r[ž\y, s_ žá^á, [\y 
toto usn_s_ní [n_\o j_ho po^st[tný o\s[h uv_ř_jnil způso\_m v místě o\vyklým. 
 
V Praze dne 16.11.2020 
 
 
JUDr. J[n[ Tvr^ková 
sou^ní _x_kutor 
 
Digitálně podepsal: JUDr. Jana Tvrdková 
DN: c=CZ, o=JUDr. Jana Tvrdková [IČ 13297082], ou=1, 
cn= JUDr. Jana Tvrdková, serialNumber=P163700, title=soudní exekutor 

 
Vyřizuj_: JUDr. D[vi^ K[pitán 
 
Je-li Vám t[to pís_mnost ^oruč_n[ \_z otisku r[zítk[ n_\o po^pisu, j_ pl[tná i \_z tě]hto nál_žitostí, n_\oť \yl[ 
vyhotov_n[ z[ součinnosti provozov[t_l_ poštovní]h služ_\ v souladu s ust[nov_ním § 48 o^st. 4 o\č[nského 
sou^ního řá^u.  
V příp[^ě, ž_ Vám \yl ^oruč_n listinný st_jnopis této pís_mnosti vyhotov_ný z[ součinnosti provozov[t_l_ 
poštovní]h služ_\, k V[ší pís_mné žá^osti \u^_ z[slán[ t[to pís_mnost _l_ktroni]kou poštou n[ _l_ktroni]kou 
adresu uvedenou v žá^osti, přič_mž t[to pís_mnost \u^_ vyhotov_n[ v _l_ktroni]ké po^o\ě [ op[tř_n[ 
uznáv[ným _l_ktroni]kým po^pis_m sou^ního _x_kutor[ n_\o j_ho z[městn[n]_, kt_rý pís_mnost vytvořil, 
[n_\o _l_ktroni]kou zn[čkou. Pís_mnost lz_ rovněž př_^[t v sí^l_ _x_kutorského úř[^u n[ t_]hni]kém nosiči 
dat. 


		exekutorskyurad@tvrdkova.cz
	2020-11-16T11:42:37+0100
	JUDr. Jana Tvrdková




