Č.j. 189 EX 14284/15-102

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud ve
Zlíně ze dne 15.06.2015 č.j. 24 EXE 1825/2015-11, vydaného podle vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu ve Zlíně, č.j. EPR 48643/2015-6 ze dne 19.03.2015, a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu ve Zlíně č.j. EPR 41332/2015-6 ze dne 03.03.2015, ve věci
oprávněného:

proti
povinnému:

Ing. Leona Čechová, Obeciny Xi č.p. 3630, Zlín 1, PSČ: 760 01, práv.zást:
Mgr. et Mgr. IVANA PÍSKOVÁ, advokát, třída Tomáše Bati č.p. 3067, Zlín 1,
PSČ:760 01
Miloš Čech, Osvoboditelů č.p. 1369, Zlín 1, PSČ: 760 01, dat.nar. 24.09.1952

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 500.000,- Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává v souladu s
ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného tuto

Usnesení o odročení dražebního jednání:
Soudní exekutor tímto usnesením rozhodl, že dražební jednání, jehož předmětem je
dražba nemovité věci, konkrétně:
Ideální spoluvlastnický podíl na nemovité věci o velikosti 7/12 a její příslušenství:

se ze dne 19.09.2018 v 10:00 hod. odkládá na dne 24.10.2018 v 10:00 hod. prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz. Ukončení dražby nejdříve 24.10.2018
v 10:15 hod. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 189 EX 14284/15-94 ze dne 14.08.2018 zůstávají
beze změny.

Odůvodnění
Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 189 EX 14284/15-94, které vydal soudní exekutor JUDr. et Mgr.
Jiří Leskovjan, LL.M., dne 14.08.2018, byla nařízena dražba nemovité věci povinného. Vzhledem k tomu,
že oprávněný podal Žádost o odročení dražebního jednání, nařizuje se dražební jednání na nový termín a
to dne 24.10.2018 v 10:00 hod. na dražebním portálu www. okdrazby.cz.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o
písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i
beztěchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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 17.09.2018
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

Dražební vyhláška se doručuje:
1x oprávněný;1x další oprávnění;1x povinný;1x manžel povinného;1x osoby s předkupním právem,
věcným pávem, nájemním právem;1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky;1x osoby, které
přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem;1x finanční úřad;1x obecní úřad (vyvěsit na úřední
desku);1x orgán OSSZ;1x zdravotní pojišťovna;1x katastrální úřad;1x obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úřední desku);1x vyvěšení na úřední desce a portálu
dražeb

