Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10
ISDS: ieft5qt; posta@eupraha1.cz; gsm: +420 606033366; fax: +420 295560333; tel: +420 295560648
___________________________________________________________________________________
č.j.: 145 EX 25/18-51
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000
Praha 10, pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Kladně ze dne 27.02.2018 č.j. 52 EXE 157/2018-12 ,
podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kladně, č.j. 115 C 3/2017 - 70 ze dne 18.12.2017, k uspokojení
pohledávky oprávněného: Michaela Preisová, bytem U Výtopny 1965, Kladno, RČ: 856126/0796, práv. zast.
advokátem JUDr. Michal Račok , se sídlem Štěpánská 49/633 , Praha 1 Nové Město, PSČ: 110 00, proti povinnému:
Petr Sýkora, bytem Náměstí Starosty Pavla č.p. 44, Kladno, RČ: 530113/288
rozhodl ve věci exekuce
takto:
I.

Dražba nemovitých věcí povinného, a to:

s jejich příslušenstvím a součástmi - přípojky inženýrských sítí, sklad, oplocení, zpevněné plochy jako soubor tvořící
celek, nařízená dražební vyhláškou č.j. 145 EX 25/18-48 na den 20.11.2018 od 10,30 hod prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz se odročuje na den 9.1.2019 od 11,00 hod do 11,30 hod
s konáním na adrese: www.okdrazby.cz, kdy informace o předmětu dražby, výsledné ceně, nejnižším podání, výši
jistoty, výzvách a upozorněních exekutora, a dalších skutečnostech obsažených v dražební vyhlášce č.j. 145 EX
25/18 -48 jsou ponechány beze změny.
Odůvodnění:
Ve věci bylo na den 20.11.2018 nařízeno konání dražby nemovité věci povinného. Přezkoumáním splnění
podmínek konání dražby vznikla exekutorovi pochybnost o řádném a včasném doručení dražební vyhlášky
povinnému a příslušnému finančnímu úřadu dle polohy nemovité věci. S ohledem na uvedené bylo exekutorem
rozhodnuto odročit termín konání dražby na později.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne: 20.11.2018
L.S.

Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis bez otisku razítka a podpisu, vyhotovený v součinnosti s provozovatelem
poštovních služeb (hybridní pošta), se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické
podobě a podepsaná podle § 16a stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

