
č. j.: 167 EX 2257/07-337 
 

 
U S N E S E N Í 

 
 

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v České Lípě, č.j. 13Nc 4843/2004-2, ze 
dne 12.10.2004, na základě vykonatelného rozhodnutí - Pokutový blok č.j. A 0668184, který vydal Městská 
policie města Česká Lípa dne 15.08.2001 a který se stal pravomocným dne 15.08.2001 a vykonatelným dne 
15.08.2001, ve věci exekuce oprávněného: Město Česká Lípa, Nám. T.G. Masaryka 1/1, 47001, Česká Lípa, 
IČ 00260428, zast. JUDr. Marie Vítková, advokát, Arbesova 400, 47001, Česká Lípa, proti povinnému: 
MIROSLAV KŇOBORT, Větrná 1826/3, 47001, Česká Lípa, nar.06.02.1976, pro pohledávku 300,00 Kč s 
příslušenstvím, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“), 

 
t a k t o: 

 
I. Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v dražební vyhlášce soudního exekutora 

JUDr. Igora Ivanka ze dne 28.2.2018, č.j. 167 EX 2257/07-156 bude zahájena dne 24.7.2018 
v 11:00 hodin na dražebním portálu 

 
www.drazby-exekutori.cz. 

 
II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 24.7.2018 v 11:20 hodin. Dražba se však koná, 

dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“)). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik 
po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V 
takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí 
podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb 
dražiteli zpětně potvrzeno, tzn. podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.  

 
III. V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška beze změny. 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Usnesením č. j. 13Nc 4843/2004-2 ze dne 12.10.2004, které vydal Okresní soud v České Lípě, na 
základě vykonatelného rozhodnutí - Pokutový blok č.j. A 0668184, který vydal Městská policie města Česká 
Lípa dne 15.08.2001 a který se stal pravomocným dne 15.08.2001 a vykonatelným dne 15.08.2001, byla 
nařízena exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, 
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6. 

 
Dražební vyhláškou soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze 28.2.2018, č.j. 167 EX 2257/07-156, 

byl určen čas zahájení elektronické dražby nemovitých věcí ve vlastnictví povinného zapsaných na LV: 387, 
katastrální území: 661295 Kozmice u Jiviny, obec: Strážiště, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav, a to pozemky parc. č. 163, 164/5, 164/9, 181/6, 182/5, 182/6. 
Dražba byla nařízena na 17.4.2018 v 11:00 hodin na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz. 

 
Dne 16.4.2018 v 12:25 hod. byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška č.j. KSLB 86 INS 

6176/2018, kterou vydal Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci dne 16.4.2018. Touto 
vyhláškou bylo oznámeno, že ve věci povinného Miroslava Kňoborta bylo zahájeno insolvenční řízení a 
tímto okamžikem také nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle §109 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je se zahájením 
insolvenčního řízení spojen účinek, že exekuci nelze provést. Z tohoto důvodu rozhodl soudní exekutor 
usnesením ze dne 17.4.2018, č.j. 167 EX 2257/07-293 dražební jednání odročit na neurčito. 



Dne 28.5.2018 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci vydal usnesení č.j. KSLB 86 INS 
6176/2018-A-8, kterým odmítl insolvenční návrh povinného. Dne 30.5.2018 v 7:45 hod. bylo v 
insolvenčním rejstříku zveřejněno sdělení povinného, dle kterého se povinný vzdává práva na odvolání proti 
usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu.  

 
Vzhledem k výše uvedenému, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

usnesení a rozhodl o zahájení elektronické dražby dne 24.7.2018 v 11:00 hodin (výrok I.) a současně určil i 
konec elektronické dražby (výrok II.). 
 
Soudní exekutor žádá příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní úřady, jimž se toto usnesení 
doručuje, aby vyvěsily toto usnesení na své úřední desce. 
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. 
 
V Praze dne 6.6.2018  

 
Otisk úředního razítka 

 
JUDr. Edvard Kubečka, v.r. 

exekutorský kandidát 
pověřený soudním exekutorem 

JUDr. Igorem Ivankem 
 

      
Za správnost vyhotovení:  
JUDr. Edvard Kubečka 
 
 
 
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné 
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu 
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu). 
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