
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor

náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367, DIČ: CZ6305230580
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bankovní spojení: 43-7561840247/0100, Komerční banka, a.s.

Č.j. 150 EX 726/19-103

U S N E S E N Í

Soudní  exekutor  JUDr.  Ing.  Petr  Kučera,  Exekutorský  úřad  Kladno,  pověřený  provedením  exekuce  na  základě
vykonatelného  rozsudku č.j.  7  C  152/2018-17  ze  dne  12.02.2019,  který  vydal  Okresní  soud  v  Pardubicích
a usnesení/pověření soudní exekutora č.j. 78 EXE 3621/2019-12, které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 03.05.2019
, o vymožení pohledávky, oprávněného: Cindy Land s.r.o., se sídlem U stanice 660/2, PRAHA 6, IČ: 02879221, práv.
zast. advokátem Jan Stínka, advokáti s.r.o., se sídlem Havířská č.p. 722, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 28456360,  proti
povinnému: Mgr. Ing. Jan Danihelka, bytem Pod Harfou 938/60, Praha-Vysočany, PSČ: 190 00, IČ: 69167931,  dat.
nar.: 09.04.1978, pro 1.000.000,- Kč s příslušenstvím, a pro náklady exekuce

rozhodl takto:

dražební jednání nemovitých věcí  nařízených na den 18.02.2021 v 09:00 hod.  prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, usnesením č.j. 150 EX 726/19-91, ze dne 15.12.2020

jehož předmětem měla být nemovitá věc:

včetně podílu ( 205/78803 ) na budově č.p. 938 a parcele č. 991/99, 991/100, 991/101, 991/105, 991/106, 991/107
- vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha,
katastrální území Vysočany, na listu vlastnictví č. 4637,4885.  

s e  n e k o n á

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
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 elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Kladně, dne 21.12.2020
Otisk úředního razítka

JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Tereza Piešťanská
pracovník pověřen soudním exekutorem


		2020-12-21T11:49:12+0100




