
Č. j.: 167 EX 685/11-64

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6, 
pověřený provedením exekuce usnesením č. j. 8 EXE 4040/2011-47 ze dne 30.3.2011, které vydal Okresní
soud ve Znojmě na základě vykonatelného rozhodnutí - exekutorský zápis č.j. 054 EZ 4949/10 , který vydal
Mgr.  Jiří  Nevřela,  Exekutorský úřad Praha -  východ dne 06.04.2010 a  který se  stal  pravomocným dne
01.12.2010 a vykonatelným dne 01.12.2010, ve věci exekuce oprávněného: Anacreon a.s., Husitská 344/63,
13000, Praha 3, IČ 24667161, zast. Mgr. Šimona Mašková, advokát, Boušova 792, 19014, Praha 9, proti 
povinnému:  ROSTISLAV KVĚTOŇ,  TĚŠETICE 22,  67161,  TĚŠETICE,  nar.10.04.1964,  IČ 18801111,
MARIE KVĚTOŇOVÁ, TĚŠETICE 22, 67161, TĚŠETICE, nar. 22.04.1969, pro pohledávku  346 180,16
Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“),

t a k t o:

Dražba  nemovitostí  nařízená usnesením č.  j.  167  EX 685/11-48,  které  vydal  dne  12.9.2011 
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko,   s e   o d r o č u j e   n a   n e u r č i t o .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením  č. j.  8 EXE 4040/2011-47 ze dne  30.3.2011, které vydal  Okresní soud ve Znojmě, na 
základě vykonatelného rozhodnutí - exekutorský zápis č.j. 054 EZ 4949/10 , který vydal Mgr. Jiří Nevřela,
Exekutorský  úřad  Praha  -  východ  dne  06.04.2010  a  který  se  stal  pravomocným  dne  01.12.2010  a
vykonatelným dne 01.12.2010, byla nařízena exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen 
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6.

Usnesením č. j.  167 EX 685/11-48 (dražební vyhláška),  které vydal  soudní exekutor JUDr. Igor 
Ivanko  dne  12.9.2011,  byla  nařízena  dražba  nemovitostí  ve  vlastnictví  povinného  vše  zapsané  u 
Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  katastrální  pracoviště  a  okres:  Znojmo,  obec:  Těšetice, 
katastrální  území:  Těšetice u Znojma,  LV 307,  tj.  rodinný dům Těšetice  č.p.  22,  stojící  na pozemkové 
parcele č.  97,  dále pozemkové parcely č.  97,  98/1 a stavební  parcela č.  St.  73 vedená ve zjednodušené 
evidenci, na 27.10.2011 ve 13:00 hodin.

Soudní  exekutor  zjistil,  že  25.10.2011  v 08:31  hod.  byla  v insolvenčním  rejstříku  zveřejněna 
vyhláška č.j.  KSBR 30 INS 19374/2011-A-2,  kterou vydal  Krajský soud v Brně dne 25.10.2011.  Touto 
vyhláškou bylo oznámeno, že ve věci povinného Rostislava Květoně 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 byl soudní exekutor nucen dražební jednání odročit 
na neurčito.

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 25.10.2011 

Otisk úředního razítka

JUDr. Igor Ivanko, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Klára Augustinová
zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
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