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USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, 
pověřený provedením exekuce na základě pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud Praha-
východ dne 26.06.2020 pod č.j. 33 EXE 966/2020-10, nařízené podle vykonatelného platebního rozkazu 
Okresního soudu Praha-východ č.j. 24 C 280/2019 ze dne 24.01.2020 (dále jen „exekuční titul“)

na návrh oprávněného: OBER ALP AG
se sídlem Via Waltraud Gebert Deeg 4, Bolzano, PSČ: 391 00, IČ: BZ-71005
práv. zast. advokátem Mgr. Monikou Deislerovou Wetzlerovou
se sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň, PSČ: 301 00, IČ: 66240646

proti povinnému: MATUM.CZ s.r.o.
se sídlem Na Skále 192, Svojetice, PSČ: 251 62, IČ: 24693073

pro 771.233,23 Kč s příslušenstvím 

v  souladu  s  ust.  §  52  odst.  1  zákona  č.  120/2001 Sb.,  o  soudních  exekutorech  a  exekuční  činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) a ve vazbě na ust. § 119 odst. 1 zákona č.  
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), rozhodl 

takto:

Termín konání elektronické dražby 

nařízené na základě usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášky) č.j. 146 EX 399/20-28 ze 
dne  16.12.2020 na elektronické adrese  www.okdrazby.cz na den 02.02.2021 na 09:00 hodin ohledně 
movitých věcí:

Číslo 
položky

Počet 
kusů

Seznam a popis věcí Poznámka

1 1
Vozidlo:  FIAT DUCATO, VIN: ZFA23000005024264, RZ: 
1SA 3773, rok výroby 1994, barva bílá

se odročuje na neurčito. 

Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný  
stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



O d ů v o d n ě n í :

Soudnímu exekutorovi bylo potenciálním zájemcem o předmět dražby sděleno, že ve znaleckém posudku 
je chyba natolik podstatná (stav ujetých kilometrů), která má zřejmý vliv na stanovení rozhodné ceny 
předmětu dražby.  Tím se podstatně změnily okolnosti  rozhodující  pro ocenění.  Proto rozhodl soudní 
exekutor  o  odročení  dražby movitých věcí  na  neurčito  za  účelem přepracování  znaleckého posudku.  
Jakmile bude podán přepracovaný znalecký posudek, nařídí  soudní exekutor odročenou dražbu shora 
uvedených movitých věcí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

V Praze dne 08.01.2021

    otisk úředního razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 1 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvio Strnad
Za správnost vyhotovení:
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