č.j.: 145 EX 1482/13-89

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 Bruntále ze dne 23.12.2013 č.j.
19EXE 3470/2013-8, podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze, č.j.
23 Cm 12/2013-9 ze dne 18.02.2013, k uspokojení pohledávky oprávněného: BG Turnov s.r.o., se sídlem
Tázlerova 253/, Turnov, IČ: 28785649, práv. zast. advokátem Mgr. Jindřich Lev, se sídlem Murmanská
1475/4, Praha 10 Vršovice, PSČ: 100 00, IČ: 71469214 , proti povinnému: David Smrček, bytem RYBNÁ
716/24, PRAHA, STARÉ MĚSTO, RČ: 720802/4846, o vymožení 1 612 500,- Kč s přísl. a nákl. exekuce,
rozhodl ve věci dražby
takto:
I.

Dražební jednání nařízené usnesením exekutora (dražební vyhláškou) ze dne 29.6.2016 pod
č.j. 145 EX 1482/13 - 72 na den 9.8.2016 v 10:00:00 hod., prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese portálu www.okdrazby.cz, se odročuje na den 13.9.2016 se
začátkem dražby od 13,00 hod a koncem dražby v 14,00 hod.

Odůvodnění:
Usnesením exekutora (dražební vyhláškou) ze dne 29.6.2016 pod č.j. 145 EX 1482/136-72 bylo
na den 9.8.2016 v 10:00:00 hod. nařízeno dražební jednání konané prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese portálu www.okdrazby.cz. S ohledem na průběh exekuce bylo rozhodnuto o
odročení nařízeného prvního dražebního jednání ve věci ve výroku označené dražby nemovité věci, a to s
určením náhradního termínu jejího konání s přihlédnutím k lhůtě uvedené ust. § 336d odst. 2 o.s.ř.
Podmínky shora citované dražební vyhlášky, s výjimkou údaje o termínu konání dražby a termínu
k úhradě dražební jistoty zůstávají zachovány.
Poučení:

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

V Praze dne: 09.08.2016
L.S.
Mgr. Hynek Sekyrka
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Osoby, kterým se doručuje rozhodnutí:
BG Turnov s.r.o., se sídlem Tázlerova 253/, Turnov
David Smrček, bytem RYBNÁ 716/24, PRAHA, STARÉ MĚSTO
osoby s doručenou dražební vyhláškou

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 (§ 17b odst. 3 stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu).

