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Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal

Michelská 1326/62, 140 00 Praha

Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad©exsmekalcz

úřední hodiny: Po, St, Ct 9 - 12 hod., 13 - 16 hod.

Spisová značka: 081 EX 07147/10-497

U s n e s e n i

Soudni 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 Děčíně ze dne 21.12.2009,

č.j. 8 Ne 5764/2009-8, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební rozkaz

Městského soudu V Praze ze dne 21.7.2008, č.j. 7 Sm 316/2008, ve věci oprávněného: Komerční banka, a.s., se

sídlem Na příkopě čp. 969 / čo. 33, Praha - Staré Město 110 00, IČ: 45317054, právní zástupce JUDr. Roman

Majer, advokát se sídlem V skočilova č . 1326 / čo. 5, Praha - Michle 140 00, roti ovinne'mu: Tomáš

Veehelee,Heeeeeee ezveenee
manželky povinného DrahomíraVachalováe—k

uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Jistina 87 650,63 Kč, s příslušenstvím: soudní poplatek 3 520,00 Kč,

náklady právního zastoupení 27 203,40 Kč, odměna 292,00 Kč, úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 87 650,63 Kč

od 9.7.2008 do zaplacení, náklady oprávněného: 7 816,60 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d 1

ve věci provedení exekuce prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinného a rozvedené manželky povinného

zapsaná v režimu SJM (v zaniklém avšak doposud nevypořádaném SJM) a jejich příslušenství:

L_;e: 020421 Děčxn % : 530417 Doubice

.r. :+;.;; 631116 Doubice __ * »-_, ‘:.; “‘;: 271

V kat. uzemi jsou pozemky vodony ve dvou cxsolnych řadách (St. = stavebni parcela)

 

1512/1 365 zahrada rozsáhle chráněné

uzanu , zamědolský

pudru fund

takto:

Elektronická dražba nařízená na den 26.9.2019 v 11:00 hod.se odročuje na neurčito. Ostatní ustanovení

usnesení — dražební vyhlášky ze dne 26.8.2019, č.j. 081 EX 07147/10-475 se nemění.

Odůvodnění:

Elektronická dražba byla odročena z důvodu podaného odvolání stran účastníků řízení proti dražební vyhlášce.

S ohledem na uvedené proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání dle § 202 odst. 1 pism. a) o.s.ř. přípustné.

V Praze dne 23.9.2019

JUDr. Marcel Smékal, V.r.

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení Jana Jendelová

pověřena soudním exekutorem JUDr. Marcelem Smékalem

I n f 0 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,

Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména nařízením

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů, a to na základě zákonné či podzákonne' úpravy plynoucí z právníhořádu Ceske' republiky.


