
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr. Bednář Richard, soudní exekutor, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10,  (vchod z ulice Hostivařská)

tel.: 272 101 211, email: info@exekuce.com, IČ: 66241146, http://www.exekuce.com

Č.j.: 003 ED 13/22-7

Usnesení – odročení dražby

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  6,  Řepy,  jednající  likvidátorem  Mgr.  Rostislavem
Pecháčkem, rozhodl

takto:

Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou č.j. 003 ED 13/22-4, na den 17.03.2022 v
10:00 hodin, se odročuje na  neurčito.

O d ů v o d n ě n í:

Dne  04.02.2022  byla  vydána  dražební  vyhláška  č.j.  003  ED  13/22-4,  kterou  byla  nařízena
elektronická dražba k prodeji nemovitých věcí zapsaných na LV 202, v k.ú. Uhlíře, u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na den 17.03.2022 od 10:00 hodin.

Navrhovatel  dražby  Státní  statek  Jeneč,  státní  podnik  v  likvidaci,  IČ:  00016918,  se  sídlem
Třanovského 622/11,  163 00 Praha 6, Řepy podal k exekutorovi návrh na odročení dražby, uvedeným
návrhem je soudní exekutor vázán (jedná se o dražbu dobrovolnou). 

Na základě výše uvedených skutečností rozhodnul soudní exekutor tak, že se nařízená dražba
odročuje na neurčito.  

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

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 10 dne 15.03.2022
          Mgr. Bednář Richard, v.r.

         soudní exekutor

- otisk úředního razítka -

Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

Doručí se:
- navrhovatel
- Úřad Městské části Praha 15 (k vyvěšení na úřední desku)
- obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- příslušný katastrální úřad
- obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- vyvěsit na úřední desku exekutora
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