Č.j.: 137Ex 20052/18-169

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Mladé Boleslavi vedením
exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. N 101/2013, NZ 77/2013 ze dne 13.02.2013 vydaného Mgr.
Lucií Procházkovou, koncipientkou notářky JUDr. Aleny Procházkové, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve věci
uspokojení pohledávky
oprávněného:

proti
povinnému:

HFS s.r.o.
se sídlem Koněvova 2442/150, Praha, PSČ: 130 00, IČ: 61506681,
práv. zast. advokátem JUDr. Martina Egerová, advokát, se sídlem Čeljabinská 655/10, Praha,
PSČ: 100 00, IČ: 66250285
(dále pouze oprávněný)
1/ Jan Šišpela
bytem Chotětovská č.p. 209, Bezno, PSČ: 294 29, dat.nar.: 27.06.1991
2/ Manciles Stav s.r.o.
se sídlem Lukášova 207/10, Mladá Boleslav I, PSČ: 293 01, IČ: 29288975
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 638.323,- Kč
smluvní pokuta 300,- Kč denně ode dne 24.03.2013 do zaplacení
předběžných nákladů exekuce ve výši 302.422,- Kč

rozhodl
takto:
Dražba nařízená dražební vyhláškou č.j. 137 Ex 20052/18-121 ve spojení s usnesením č.j. 137Ex 20052/18152 elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz na den 06.10.2020 v 15:00:00 hod.
se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením soudního exekutora ze dne 20.07.2020 č.j. 137 Ex 20052/18-121 ve spojení s usnesením č.j.
137Ex 20052/18-152 byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného 2. Manciles Stav s.r.o. se sídlem
Lukášova 207/10, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav I, PSČ: 293 01, IČ: 29288975, a to:

Vzhledem k tomu, že u předchozích dražeb uskutečněných na základě dražební vyhlášky č.j. 137Ex 20052/18117 (zahájená dne 6.10.2020 v 13:00) a č.j. 137Ex 20052/18-120 (zahájená 6.10.2020 v 14:00) se jeví takový
výsledek dražeb, jejíchžto výtěžek bude velmi pravděpodobně postačovat k úhradě pohledávky oprávněného,
rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Domníváte-li se, že u soudního exekutora nebo zaměstnance soudního exekutora je se zřetelem na jejich poměr
k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, můžete
nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy Vám bylo doručena tato listina, u soudního exekutora uplatnit námitku
podjatosti. Dozvíte-li se o důvodu pochybností o nepodjatosti těchto osob později, můžete námitku uplatnit do 8
dnů poté, co jste se o něm dozvěděl. Obecný vzor námitky podjatosti a další informace najdete na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti. (§ 29 ex.ř.)
V Brně dne 06.10.2020
Mgr. Iveta Zouharová
exekutorská kandidátka
Pověřený/á soudním exekutorem
_______________________________________________________________________________________________________________
_
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 bez těchto 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.
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