č. j. 76 EX 708/13 - 46

USNESENÍ
Mgr. Michal Rudý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem
Střemchová 3013/16, Praha 10, v exekuční věci oprávněného: GE Money Bank,
a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ: 25672720, práv. zast.
JUDr. Jan Brož, advokát, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti povinnému:
Ivana Dušková, bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram, nar. 23. 09. 1968, práv. zast.
Mgr. Veronika Holá, advokát, se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram, za účasti:
Josef Dušek, bytem Podlesí č.p. 81, 261 01, nar. 14. 6. 1966 pro pohledávku
271.007,68 Kč s příslušenstvím, rozhodl t a k t o:
1. Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou ze dne 3. 9. 2015, č.j. 76 EX
708/13 - 43, se nařizuje na den 28. ledna 2016. Dražba se uskuteční
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu
www.exdrazby.cz.
2. Čas zahájení elektronické dražby: 28. ledna 2016 v 10.00 hodin.
Čas ukončení elektronické dražby: 28. ledna 2016 v 12.00 hodin.
Dražba se však koná i po této době, pokud dražitelé činí podání. Bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku posledního podání. Budou-li poté činěna další
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, elektronická
dražba se tím končí.
Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno.
Osobám (účastníci řízení, dražitelé, veřejnost), které nemají k dispozici technické
zařízení umožňující elektronickou komunikaci, bude po předchozí domluvě
umožněn přístup k dražbě, po dobu jejího trvání, v kanceláři exekutorského
úřadu.
3. Skutečnost, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního
práva k vydraženým nemovitým věcem (§336j odst. 2 OSŘ), musí vydražitel
sdělit do: 27. ledna 2016 do 14.00 hodin.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1, písm. a)
OSŘ).
V Praze dne 17. 12. 2015
Mgr. Michal Rudý
soudní exekutor

