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204 EX 7741/18-238

USNESENÍ
Mgr. Jana Grešová, kandidát soudního exekutora Mgr. Pavla Preuse, Exekutorský úřad Praha 8, který
byl pověřen vedením exekuce na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudek ze dne 31.
7. 2018, č. j. 18 C 60/2018-32, který vydal Obvodní soud pro Prahu 1, exekučním soudem: Obvodní soud pro
Prahu 1, pověření ze dne 26. 10. 2018, č. j. 48 EXE 2245/2018-16, v exekuční věci oprávněného:
Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 27461211, sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové - Slezské
Předměstí, 50003, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát, sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 10100,
proti povinnému: Little bread a.s., IČ: 28784570, sídlem Thunovská 179/12, Praha 1, 11800, pro vymožení
peněžitého plnění oprávněného, jakož i pro vymožení povinnosti povinného uhradit náklady oprávněného a
náklady exekuce, rozhodla o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
takto:
Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou ze dne 8. 8. 2019, č. j. 204 EX 7741/18-191, na
den 10. září 2019 v 10.00 hodin, se zrušuje.
Odůvodnění:
Dne 6. 9. 2019 byla pohledávka, její příslušenství, náklady oprávněného a náklady exekuce vymoženy.
Na základě této skutečnosti rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 9. 9. 2019

__________________________
Mgr. Jana Grešová
exekutorský kandidát
pověřena soudním exekutorem Mgr. Pavlem Preusem
Exekutorský úřad Praha 8

Poučení:

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla
vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky
č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních
služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v
žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým
podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo
Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

