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č.j. 145 EX 2/20-118

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Bryksova 818/48, Praha
14, pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 6 dne 27.01.2020, č.j. 34 EXE 136/2020-27,
podle vykonatelného  rozsudku Městského soudu v Praze, č.j.  25 Co 160/2019-713 ze dne  27.06.2019 ,  a
vykonatelného  rozsudku Obvodního  soudu  pro  Prahu  6, č.j.  0  P  359/2017-669 ze  dne  23.01.2019
k uspokojení pohledávky oprávněného:  1/ Maxim Egorov Kopylova, bytem Neherovská 1687/14, Praha 6,
nar. 24.08.2003; 2/ Timur Egorov Kopylova, bytem Neherovská 1687/14, Praha 6, nar. 23.09.2008, práv. zast.
advokátem Mgr. Petr Rudlovčák, advokát, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, 
ve výši  374.000,- Kč, úroky ve výši    a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce, 
proti povinnému: ARTEM EGOROV POZO-SANDOVAL, bytem Neherovská 1687/14, Praha6, PSČ: 160
00, RČ: 690626/9975, práv. zast. advokátem JUDr. Klára Long Slámová, se sídlem Urbánkova 3360/47, Praha
4, 
za účasti:
Olga Nikitina, Neherovská 1687/14, Praha 6, nar. 15.05.1971

rozhodl ve věci exekuce 
t a k t o:

I. Dražební jednání k provedení exekuce dražbou nemovité věci povinného nařízené dražební vyhláškou
č.j. 145 EX 2/20-105 se odročuje na neurčito. 

Odůvodnění:
S odkazem na ust. § 169 odst. 2 věta prvá o.s.ř. neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1. písm. a) o. s. ř.).
Pokud  Vám byl  tento  dokument  doručen  bez  otisku  razítka  a  bez  podpisu,  jedná  se  o
dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez
těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky
–  kancelářský  řád,  k  písemné  žádosti  účastníka,  kterému  byl  listinný  stejnopis  tohoto
dokumentu  doručen,  se  zašle  el.  poštou  na  el.  adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

V Praze dne:  13.10.2021
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
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