JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, tel. 312664522, fax 312664521, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, IČ: 41948777
sp. zn. oprávněného:
Na všech podáních v této věci uveďte:

č.j. 088EX 3055/10-384

USNESENÍ
JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 66 EXE 2640/2010-9 ze dne 09. července 2010, pravomocného dnem
07.09.2010, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného exekutorského zápisu soudní exekutorkou JUDr.
Janou Škofovou č.j. EZ 1/2010 ze dne 09. června 2010 k vymožení pohledávky

oprávněného:

elborg a.s.

IČ: 02947480

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha-Staré Město
zastoupena: Zdeňkem Václavíkem, Dis., obecným zmocněncem,
adresa: Olbramovická 708/16, 142 00 Praha 4

proti povinnému:

DAMAN CZ s.r.o,.
IČ: 27241980
se sídlem: Nuselská 1420/55, 140 00 Praha 4
v částce Kč 8.000.000,- a pro náklady této exekuce , rozhodl v souladu se shora citovaným usnesením
a dle ustanovení § 167 zákona č. 99/1963 Sb. za použití § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. takto:

Dražba nařízená usnesením č.j. 088EX 3055/10-340 ze dne 21.02.2017 na den 29.03.2017 od
10:30 na prodej nemovitých věcí povinného, odročená usnesením č.j. 088EX 3055/10-359 ze dne
29.03.2017 na den 25.04.2017 od 10:30 a to:

se všemi součástmi a příslušenstvím, se odročuje na den 14.06.2017 od 10:30.

Odůvodnění:
Dne 21.02.2017 vydal soudní exekutor usnesením č.j. 088EX 3055/10-340 dražební vyhlášku, kterou nařídil dražbu shora
uvedených nemovitých věcí povinného. Vzhledem k tomu, že s povinným před zahájením dražby bylo zahájeno insolvenční
řízení u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 79 INS 6559/2017, rozhodl soudní exekutor tak, že odročil dražební
jednání na den 25.04.2017 od 10:30. Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení není dosud pravomocně skončeno, rozhodl
soudní exekutor, tak jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení a nařízenou dražbu odročil na den 14.06.2017 od
10:30.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné odvolání.

V Kladně dne 25. dubna 2017
otisk úředního razítka

JUDr. Jana Škofová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Kladno
Osoby, kterým se usnesení doručí:
1. oprávněný
2. povinný a jeho manžel, když se jedná o nemovitou věc v SJM
3. osoby, které do řízení přistoupili a ty, jež mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě
4. osoby, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným
5. osoby, o jejichž nájemním či pachtovním právu, výměnku nebo právu odpovídajícího věcnému břemeni bylo rozhodnuto, že prodejem v dražbě zanikne
6. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc – s publikací na úřední desce
7. obecní úřad, v jehož obvodu má povinný bydliště, sídlo nebo místo podnikání – s publikací na úřední desce
8. katastrální úřad – s publikací na úřední desce
6. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc – s publikací na úřední desce
10. Statutární město Kladno – s publikací na úřední desce
11. Portál www.okdrazby.cz
usnesení se zároveň vyvěsí na úřední desce exekutora a na webových stránkách exekutora: www.exekutorkladno.cz

