
 
  Č.j.: 152 EX 126/21 - 534 

 
 

U S N E S E N Í 
 
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem 
Bechyně, Čechova 298, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní 
soud v Děčíně pod č.j. 43 EXE 2826/2021-21 dne 07.02.2022, a to dle exekučního titulu, kterým 
je: notářský zápis, který sepsala JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad 
Labem, dne 14.04.2020 pod sp.zn. NZ 332/2020, N 337/2020, a notářský zápis, který sepsala 
JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, notářka ve Dvoře Králové nad Labem, dne 21.04.2020 pod sp.zn. 
NZ 358/2020, N 337/2020, k uspokojení pohledávky  
 
oprávněné(ho):    
1. Olga Bunce, nar. 14.10.1948,  

bydliště: Ke Hřišti 54, 252 18 Úhonice, 
zastoupen(a): JUDr. Táňa Diršmidová, advokátka, 
sídlo: Valentinská 56/11, 110 00 Praha 1, 
 

v částce 480.000,00 Kč s příslušenstvím, t.j.:  

- úrok ze zápůjčky - 10% ročně z částky 480.000,00 Kč od 01.03.2019 do 14.04.2020 ve výši 
62.333,00 Kč, 

- zákonný úrok z prodlení z částky 480.000,00 Kč od 02.03.2020 do 14.04.2020 ve výši 131,50 
Kč, 

- úrok ze zápůjčky - 10% ročně z částky 480.000,00 Kč od 15.04.2020 do zaplacení, 

- úrok z prodlení - 9.25% ročně z částky 480.000,00 Kč od 15.04.2020 do zaplacení, ponížený 
o částku 25.000,00 Kč, 

a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,  
 
proti povinné(mu):   
1. Milan Petr, nar. 24.3.1983,  

bydliště: Filipov 116, 407 53 Jiříkov, 
 

rozhodl takto: 
 

I.   Elektronická dražba nařízená usnesením o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 126/21 - 375 
ze dne 17.2.2023 na den 23.3.2023 v 16:00 hod. prostřednictvím elektronického systému 
dražeb na portálu (webové adrese): www.drazby-exekutori.cz, jejímž předmětem byly 
nemovité věci: 

 
Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na: 

http://www.drazby-exekutori.cz/


s e   r u š í . 
 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 20.3.2023 oprávněná prostřednictvím své právní zástupkyně oznámila soudnímu 
exekutorovi uzavření dohody o narovnání mezi oprávněnou a povinným s tím, že navrhuje 
z uvedeného důvodu zastavení exekuce. Na základě těchto skutečností rozhodl pak soudní 
exekutor, jak je výše uvedeno. 
 

Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o zrušení nařízené 
elektronické dražby je ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., 
exekučního řádu, rozhodnutí exekutora, jímž se upravuje vedení exekučního řízení. 

 
 

P o u č e n í :     Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
  
 
V Bechyni, dne 21. března 2023  
 
 
 

        Mgr. Predrag Kohoutek 
         soudní exekutor 
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