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č.j. 145 EX 66/17-134

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  Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou dne  01.12.2017, č.j.  15 EXE
1839/2017-21, podle vykonatelného  platebního rozkazu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, č.j.  EPR
254367/2017 - 6 ze dne  23.10.2017  k uspokojení pohledávky oprávněného:  IHL TRANSPORT, s.r.o., se
sídlem Holíkova č.p. 469, Jílové u Prahy, IČ: 46354956, zastoupen Mgr. Denisa Ihlová, bytem K Jahodárně č.p.
249, Vestec, PSČ: 252 50, proti povinnému: Gabriela Hladká, bytem Počítky č.p. 74, Počítky, PSČ: 591 01, IČ:
74252259, RČ: 765614/4474
rozhodl ve věci provedení exekuce prodejem nemovité věci povinného v dražbě nařízené exekutorem pod č.j. 145 EX 66/17-114

t a k t o:

I. Dražební jednání k provedení exekuce dražbou nemovité věci povinného nařízené dražební vyhláškou
č.j.  145 EX 66/17-114 na den  6.4.2023 od 10,00 hod  prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.okdrazby.cz se zrušuje. 

Odůvodnění:
1. Na základě pověření k provedení exekuce vydaném exekuce Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou
dne  01.12.2017, č.j.  15  EXE  1839/2017-21  vede  exekutor  exekuci  na  majetek  povinného  k vymožení
peněžitého plnění.
2. Postupem exekuce bylo exekutorem rozhodnuto o prodeji nemovité věci povinného v dražbě nařízení
dražební vyhláškou č.j. 145 EX 66/17-114 ze dne 2.3.2023, stanovující termín dražby na den 6.4.2023 od
10,00 hod.
3. Dne 16.3.2023 povinný v dané exekuci zcela uhradil vymáhanou povinnost a náklady exekuce, kdy
s ohledem na tuto skutečnost odpadl důvod provedení nařízené dražby. 
4. S ohledem uvedené rozhodl exekutor o zrušení nařízeného dražebního jednání. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti bez otisku razítka nebo
podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za součinnosti provozovatele
poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. K Vaší
písemné žádosti je pak možné zaslat tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a
opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance,
který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne:  17.03.2023
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
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