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č. j. 212 EX 14/19-70

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Erik Smola, Exekutorský úřad Strakonice, se sídlem Plánkova 600, 386 01
Strakonice, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného Tomáš Hejčl, bytem Borovnice č.p. 245,
Borovnice u Staré Paky, IČ: 45555915, RČ: 731104/3102, práv. zast. advokátem Zeman Erik, JUDr.,
advokát, se sídlem Slavíkova 1568/23, Praha, PSČ: 120 00, IČ: 86631730 proti povinnému 1/ NOPO
ENGINEERING s.r.o., se sídlem Zemědělská 898/3, Hradec Králové, IČ: 62064096; 2/ Blanka Saksová,
bytem Spojovací 667/23, Hradec Králové, RČ: 755130/3067; 3/ Milan Saksa, bytem Smetanovo nábřeží
1186/10, Hradec Králové, IČ: 47840480, RČ: 730515/5770; 4/ G.I.W. CZECH a.s. v likvidaci, se sídlem
Okružní 1144/19, Hradec Králové, IČ: 27502767, v pověření k provedení exekuce vydaném Okresním
soudem v Hradci Králové ze dne 16.01.2019 č.j. 27 EXE 58/2019-11, podle vykonatelného usnesení
Okresního soudu v Hradci Králové, č.j. 12 C 46/2015-85 ze dne 05.10.2016, kterým byla nařízena exekuce k
uspokojení pohledávky oprávněného rozhodl
takto:
Dražba nařízená na den 10. 9. 2019 v 14.00 se odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í:
Dražební vyhláškou ze dne 23. 07. 2019, č.j. 212 EX 14/19-60, byla na den 10. 9. 2019 v 14.00 nařízena
dražba nemovitých věcí povinného, konkrétně:

Soudnímu exekutorovi bylo doručeno podání, kterým oprávněný požádal soudního exekutora o odročení
předmětné dražby, a to z důvodu probíhajícího jednání s povinným o mimosoudním vyrovnání.
Dle ust. § 119 odst. 1 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které
musí být sděleny.
Byť by bylo dle soudního exekutora možné polemizovat o relevanci tvrzeného důvodu pro odročení nařízené
dražby, soudní exekutor za současného procesního stavu po úvaze rozhodl tak, že se nařízená dražba se
odročuje na neurčito.

Poučení:
Proti výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.
Ve Strakonicích dne 06.09.2019
_______________________
JUDr. Erik Smola
soudní exekutor
Exekutorský úřad Strakonice
*otisk úředního razítka*
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 kancelářského řádu, k písemné žádosti
účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v
žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

