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č. j. 003 EX 6900/19-88

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha
10,  pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného 1595 s.r.o., se sídlem V celnici 1028/10, Praha-
Nové  Město,  IČ:  27888690,  práv.  zast.  advokátem  JUDr.  Szabo  Vladimír,  se  sídlem  Jeremenkova
1021/70, Praha-Braník,  PSČ: 147 00,  IČ: 66257930 proti  povinnému  Gemini  czech s.r.o.,  se sídlem
Freyova  1/12,  Praha-Vysočany,  IČ:  25108808,  v  pověření  k  provedení  exekuce  vydaném  Obvodním
soudem pro Prahu 9 ze dne  07.01.2020 č.j.  78 EXE 10663/2019-14, podle vykonatelného  notářského
zápisu Mgr.  Ondřeje  Demuta,  notářského kandidáta JUDr.  Ivany Demutové,  notářky v Žatci,  č.j.  NZ
650/2018 ze  dne  03.10.2018,  kterým byla  nařízena  exekuce  k uspokojení  pohledávky oprávněného
rozhodl

takto:

Elektronická dražba nařízená usnesením č.j. 003 EX 6900/19-70, na den 20.04.2021 v 10:00
hodin, se  odročuje  na  den  03.06.2021  od  10:00  hodin, dražba bude  trvat  nejméně  do
03.06.2021 do 12.00 hodin.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 10.03.2021 bylo vydáno usnesení dražební vyhláška č.j. 003 EX 6900/19-70, kterou byla
nařízena elektronická dražba k prodeji nemovitých věcí povinného, zapsaných na LV 261, v k.ú. Časy, KP
Pardubice, na den 20.04.2021 od 10:00 hodin. Dle ust. § 119 odst. 1 občanského soudního řádu, může
být  jednání  odročeno  jen  z důležitých  důvodů,  které  musí  být  sděleny. Dne  15.04.2021  navrhnul
oprávněný odročení nařízené dražby. Exekutor dispozičnímu návrhu oprávněného vyhověl a  rozhodl o
odročení nařízeného dražebního jednání na den 03.06.2021 od 10.00 hodin, v ostatním zůstává dražební
vyhláška č.j. 003 EX 6900/19-70, ze dne 10.03.2021, nezměněna.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán  v elektronické podobě elektronickou poštou, na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze 10 dne 16.04.2021
              Mgr. Bednář Richard, v.r.

              soudní exekutor

- otisk úředního razítka -

Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
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