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Usnesení 
 
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 
Domažlice pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Domažlicích ze 
dne 13.11.2017, č.j. 11 EXE 3102/2017-11, které nabylo právní moci dne 04.01.2018, na základě 
vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Plzni č. j. 41Cm 99/2017 - 11 ze 
dne 21.08.2017, který nabyl právní moci dne 04.10.2017, vykonatelného dne 04.10.2017 ve věci 
oprávněného: Martin Haken, Chotíkov čp. 390, 330 17 Chotíkov, práv. zast. JUDr. Tomáš Tomšíček, 
advokát se sídlem Vlastina čp. 602 / čo. 23, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí proti povinnému: Ing. 
Petr Kuneš, bytem Družstevní čp. 62, Staňkov - Krchleby 345 61,  IČ: 64401979, RČ:750228/1776, 
k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 50 000,00 Kč s příslušenstvím, jakož i k úhradě 
nákladů exekuce,  
 

r o z h o d l  t a k t o : 
 
Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 165 EX 00499/17-151, která se 
měla konat dne 30.05.2019 v 13:00 hodin na portále www.exdrazby.cz, se odročuje na 
neurčito.  

 
 

Odůvodnění: 
 

Na povinného byl dne 29.5.2019 podán insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení 
konkursu. Vyhláškou Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 7439/2019-A-6 bylo oznámeno 
zahájení insolvenčního řízení, kdy účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení začaly dne 
29.5.2019 v 9:37 hod.   
 
Bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nelze exekuci provést (§ 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 
Sb. v platném znění). S ohledem na nemožnost předjímat další vývoj insolvenčního řízení, odročil 
soudní exekutor dražební jednání na neurčito. 
 
 
Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.) 
 
 
 
V Domažlicích dne 30. 5. 2019 
 

Mgr. Jan Šticha,  
soudní exekutor 
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