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 17/18-118
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 12.02.2018 č.j. 55 EXE 86/2018-20,
podle vykonatelného rozhodčího nálezu Petra Sýkoru, rozhodce, č.j. 2212/2016-19 ze dne 10.05.2017, k uspokojení
pohledávky oprávněného: Vymáhání dluhů s.r.o., se sídlem Polská 2333/, Kladno, Kročehlavy, IČ: 24134856, práv.
zast. advokátem JUDr. Michal Račok, advokát , se sídlem T. G. Masaryka č.p. 108, Kladno, PSČ: 272 01, IČ:
66228956 , proti povinnému: 1/ Jaroslav Havlík, bytem Víta Nejedlého 1541, Kladno, RČ: 790428/2199; 2/ Jaroslav
Havlík, bytem Dukel. Hrdinů č.p. 1808, Rakovník, RČ: 550916/2384, práv. zast. advokátem JUDr. Hana Hrubešová,
advokátka, se sídlem Husovo náměstí č.p. 17, Rakovník, PSČ: 269 01, IČ: 71330402
za účasti manžela povinného 2/:
Radka Havlíková, nar. 20.8.1973, Dukel. Hrdinů č.p. 1808, Rakovník, práv. zast. advokátem: JUDr. Hana
Hrubešová, advokátka, se sídlem Husovo náměstí č.p. 17, Rakovník,
rozhodl ve věci exekuce
takto:
Dražba nemovitých věcí povinného 2/, a to:

s jejich příslušenstvím a součástmi - inž. přípojkami, skladem, zpevněnými plochami, oplocením, jako soubor tvořící
celek nařízená dražební vyhláškou č.j. 145 EX 17/18-87 ve spojení s usnesením č.j. 145 EX 17/18-109 na den
24.4.2019 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:

1. Ve věci bylo na den 24.4.2019 nařízeno opakované, resp. odročené konání dražby nemovité věci povinného
2/.

2. Po vydání dražební vyhlášky ve věci podal dne povinný 2/ exekutorovi návrh na zastavení a
odklad exekuce. Podáním ze dne 7.3.2019 navrhl povinný 2/ s jeho manželkou zrušení navrženého
termínu dražby s odkazem na neukončené řízení o jejich návrhu na zastavení exekuce.
3. S ohledem na uvedené bylo rozhodnuto odročit dražební jednání na neurčito.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne: 13.03.2019
L.S.

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

Osoby, kterým se doručuje rozhodnutí:
Vymáhání dluhů s.r.o., se sídlem Polská 2333/, Kladno, Kročehlavy
1/ Jaroslav Havlík, bytem Víta Nejedlého 1541, Kladno;
2/ Jaroslav Havlík, bytem Dukel. Hrdinů č.p. 1808, Rakovník

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.

