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Usnesení

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2,
102 00 Praha 10, na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené, v souladu s ustanovením § 76
odst. 2 exekučního řádu, s navrhovatelem dražby -  Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci,
IČ:  00016918,  se  sídlem  Třanovského 622/11,  163 00 Praha-Řepy, jednající  likvidátorem Mgr.
Rostislavem Pecháčkem, rozhodl

takto:

Usnesení o nařízení elektronické dražby (Dražební vyhláška č.j. 003 ED 13/22-4, ze dne
04.02.2022) se ve výroku IV. mění takto: 

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti
do pokladny soudního exekutora Exekutorského úřadu  Praha 10, na adrese Na Plískavě 1525/2,
102 00,  Praha 10  nebo na účet soudního exekutora  č.ú. 142793309/0800   pod    variabilním  
symbolem    1322  ,    vedený u České spořitelny, a.s..   K platbě na účet soudního exekutora lze
přihlédnout pouze tehdy, jestliže dojde na účet soudního exekutora nejdéle 1 den před zahájením
dražebního jednání.  Zájemce o koupi dražených nemovitých věcí  je povinen prokázat zaplacení
jistoty v plné výši, před zahájením dražby.

Poučení:  Proti  tomuto usnesení  není  odvolání  přípustné  (ust.  §  202 odst.  1  písm.  a)  o.s.ř.).
V souladu s ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění tohoto usnesení odpadá. 

V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného
za součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento
dokument zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v
žádosti nebo předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 28.02.2022
               Mgr. Bednář Richard, v.r. 

               soudní exekutor

     - otisk úředního razítka -
Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem 
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