EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha
Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad@exsmekal.cz

Spisová značka: 081 EX 52316/11-238

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62,
140 00 Praha - Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Ostravě ze dne
3.1.2012, č.j. 91 EXE 15610/2011 - 8, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: PŘÍKAZ
Český telekomunikační úřadu - odbor pro severočeskou oblast ze dne 30.5.2011, č. j. ČTÚ-162402/2010-635/DvO,
ve věci oprávněného: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových čp.2808 / čo.2, Praha Stodůlky 155 00, IČ: 25788001, právní zástupce JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 /
čo. 5, Praha - Michle 140 00, proti povinnému: Vladimír Doležal, bytem Patrice Lumumby 2245/15, Ostrava
- Zábřeh 700 30, nar. 13.8.1972, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Jistina 924,00 Kč, s
příslušenstvím: soudní poplatek 200,00 Kč, náklady právního zastoupení 3 120,00 Kč, náklady oprávněného: 1
936,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
ve věci provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu povinného o velikosti id. 1/2 na nemovitostech
a jejich příslušenství:

rozhodl

takto:
I.
Dražba nemovitostí nařízená na den 18.5.2017 v 13:00 hod. usnesením č.j. 081 EX 52316/11-202 ze dne
13.3.2017 se odročuje na neurčito. Ostatní ustanovení usnesení – dražební vyhlášky č.j. 081 EX 52316/11-202 ze dne
13.3.2017 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:
Elektronická dražba nařízená usnesením specifikovaným ve výroku I. tohoto usnesení se odročuje na
neurčito, a to z důvodu podaného odvolání proti tomuto usnesení (dražební vyhlášce) účastníkem řízení.
S ohledem na výše uvedené proto soudní exekutor rozhodl tak, jak jest uvedeno ve výrokové části I. tohoto
usnesení.

Poučení:

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

V Praze dne 12.5.2017
JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Jana Toušková
pověřena soudním exekutorem JUDr. Marcelem Smékalem
I n f o r m a c e :
Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu
EKČR); na žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

