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č.j. 132 EX 973/13-228

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou dne
25.04.2013 č.j. 16 EXE 376/2013-40, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v
Brně ze dne 28.11.2012 č.j. 25/6 Cm 1364/2000-437
proti povinné(mu):

na návrh oprávněné(ho):

1/ Arnošt Brandner
bytem Lubná č.p. 327, Lubná, PSČ: 569 63, IČ: 60676248,
2/ Lubomír Blíženec
bytem Husova 165/5, Brno, PSČ: 602 00, ,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Knitl, advokát, se sídlem Údolní 5, Brno, PSČ: 602 00,
3/ Václav Bedřich
bytem Malá Losenice č.p. 73, Malá Losenice, PSČ: 592 11
Dexindra s.r.o.
se sídlem Křižovnická 86/6, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 04113811,
práv. zast. Mgr. Ludmila Pražáková, advokát, se sídlem Matoušova 515/12, Praha

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.881.614,42 Kč a její příslušenství
a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce,
rozhodl takto:
I.

Elektronická dražba nemovitých věcí na základě dražební vyhlášky ze dne 20.2.2019, č.j. 132 EX
973/13-194, se nařizuje na den 28.11.2019 od 10.00 hod..

II. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději do 27.11.2019.
III. V ostatním zůstává dražební vyhláška nezměněna.
Odůvodnění:
Dražební jednání nařízené na 21.3.2019 bylo z důvodu podaného návrhu na odklad exekuce odročeno na
neurčito. Vzhledem k tomu, že

návrh na odklad exekuce již byl soudem pravomocně zamítnut, rozhodl

soudní exekutor o novém termínu dražebního jednání.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 25.10.2019
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Tomáš Kubala
exekutorský kandidát
otisk úředního razítka

Upozornění: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský 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.

