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J U D r. J a n Fe n d r y c h , s o u d n í e x e k u t o r
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
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č.j. 132 EX 81/21-48

USNESENÍ O PŘÍKLEPU
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Obvodním soudem pro Prahu 8 dne 08.03.2021
č.j. 15 EXE 859/2021-18, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10
ze dne 04.12.2020 č.j. 9 C 332/2020-34
proti povinné(mu):

Karel Jandus advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Křižíkova 185/35, PRAHA 8, PSČ: 186 00, IČ: 05360943

na návrh oprávněné(ho):

1/ Ing. Josef Trčka
bytem Bratří Čapků 1852/26, Praha-Vinohrady, PSČ: 101 00, RČ: 750621/0525;
2/ Blanka Trčková
bytem Bratří Čapků 1852/26, Praha-Vinohrady, PSČ: 101 00, RČ: 745324/0113,
zastoupen Ing. Josef Trčka, bytem Bratří Čapků 1852/26, Praha-Vinohrady,
PSČ: 101 00

k vymožení povinnosti povinného vyklidit nebytový prostor a zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 5.600,Kč a její příslušenství, tj. zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce.
Vydražený SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ povinného:
Soubor: 7 ks obrazů „tenisová tematika“, Soubor tenisových trofejí (bílý a žlutý kov – 11 ks), Album
poštovních známek, Láhev SEKT Moet, Záložní zdroj – přepětí UPC 550 (nefunkční), Soubor knih a
brožur (literatura 2001-2010, právnická; komentáře), Soubor movitých věcí - kancelářský nábytek
(použitý, rozbitý - 2x stůl, 6x skříně), PC příslušenství – dock station 2 ks; Kancelářský nábytek (použitý –
2x koženkové křeslo).

Vydražitel:

KRYŠTOF ANTŮŠEK, RČ: 900110/0031
bytem Karlova 23/146, 110 00 Praha 1

Nejvyšší podání: 30.300,- Kč
rozhodl takto:
I.

Soudní exekutor uděluje příklep vydražitel Kryštofovi Antůškovi, r.č. 900110/0031, bytem

Karlova 23/146, 110 00 Praha 1, a to k souboru movitých věcí: 7 ks obrazů „tenisová tematika“,
Soubor tenisových trofejí (bílý a žlutý kov – 11 ks), Album poštovních známek, Láhev SEKT
Moet, Záložní zdroj – přepětí UPC 550 (nefunkční), Soubor knih a brožur (literatura 2001-2010,
právnická; komentáře), Soubor movitých věcí - kancelářský nábytek (použitý, rozbitý - 2x stůl, 6x
skříně), PC příslušenství – dock station 2 ks; Kancelářský nábytek (použitý – 2x koženkové
křeslo).
II.

Soudní exekutor určuje vydražiteli lhůtu pro doplacení nejvyššího podání v délce 7 dnů

od skončení dražby, a to na účet soudního exekutora vedený u Sberbank CZ, a.s., č.ú.:
4200105657/6800, variabilní symbol: 9998121.
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Odůvodnění:
Ve věci proběhlo dražební jednání movitých věcí nebo souboru věcí povinného, během něhož učinil vydražitel nejvyšší
podání v souladu s ust. § 329 odst. 3 o.s.ř. a soudní exekutor mu tak udělil příklep, přičemž zároveň stanovil dle § 329 odst.
6 o.s.ř. lhůtu k zaplacení nejvyššího podání v délce 7 dnů ode dne skončení dražby.

Doručit:
1.
2.
3.

Oprávněnému: DS
Povinnému: DS
Vydražiteli: DS

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudního exekutora do 15
dnů od doručení tohoto usnesení.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Nepřevezme-li vydražitel
vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, postupuje soud (soudní exekutor) dle § 330 odst. 2 a
3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Praze dne 01.07.2021

JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
otisk úředního razítka
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