Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 104 163, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS: bxhg8w4
Číslo jednací: 131 EX 5138/13-249

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01
Liberec I, Staré Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení č.j. 25 EXE 6857/2013-9, ze dne 06.11.2013, které vydal Okresní soud v
Litoměřicích , kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: METRENIA, a.s., Čelakovského sady 433/10, 12000, Praha 2 - Vinohrady, IČ 28206096
proti povinnému: MARTINA ŠUMICHRASTOVÁ, Tylova 1035/8, 41201, Litoměřice, nar.25.10.1966
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .............................................. 500 000,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
takto:

I. El. dražba nařízená usnesením o veřejné dražební vyhlášce ze dne 30.10.2017 č.j. 131
EX 5138/13-170 se odročuje na
20.6.2018 v 9:00 hod.
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 20.6.2018 v 10:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí
podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,
nebude-li učiněno další podání. Mezi posledním, nejvyšším podáním a oznámením, že do konce dražby zbývá pět
minut, je nastavena prodleva patnácti vteřin. V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,
dokud dražitelé činí podání.
Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno –
podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

II. Ostatní atributy jmenované dražební vyhlášky zůstávají zachovány.
Odůvodnění:
Okresní soud v Litoměřicích nařídil exekuci na majetek povinného usnesením ze dne 06.11.2013, č.j. 25
EXE 6857/2013-9, které nabylo právní moci dne 14.01.2014. Po právní moci usnesení o určení ceny
nemovitostí exekutor nařídil dražbu nemovitostí na den 4.4.2018 od 9:00 hod., a to usnesením o veřejné
dražební vyhlášce ze dne 30.10.2017 č.j. 131 EX 5138/13-170.

Oprávněný navrhl o odročení dražby a to z důvodu probíhajícího jednání s povinnou.
P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení o veřejné dražební vyhlášce.
Listinné stejnopisy písemností, které se za účelem doručení účastníkům řízení a dalším osobám vyhotovují za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, se opatřují toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického
podpisu toho, kdo písemnost podepsal. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém
nosiči dat (§ 17b Stavovského přepisu Exekutorské komory ČR ze dne 23.5.2002 v platném znění (kancelářský řád)).
Soudní exekutor vede exekuční spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001Sb. ve
znění pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na písemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného
razítka nezobrazuje (§ 9 odst. 7 kancelářského řádu).

“Otisk úředního razítka“

V Liberci dne 27.3.2018
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