
 

 

Č.j. 091 EX 00413/19-060 

SPRIF00608 

U S N E S E N Í 
 

soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 

00 Praha 3, pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze 

dne 20.03.2019, č.j. 21 EXE 1658/2019-13, doložka provedení exekuce byla zapsána dne 30.04.2019, 

vydáno dle elektronického platebního rozkazu, který vydal Okresní soud v Jablonci nad Nisou č. j. EPR 

278037/2018-8 dne 17.12.2018, nabyl právní moci dne 07.02.2019 a je vykonatelný,, v exekuční věci 

oprávněného: Sprif s.r.o., Milánská 418, 109 00 Praha, IČ: 27445771, práv. zast. Mgr. Michal 
Dittrich, advokát se sídlem Vinohradská čp. 1597 / čo. 174, 130 00 Praha - 
Vinohrady 

proti 
 
povinné: Martina Marková, bytem Držkov čp. 192, Držkov 468 24, nar. 25.03.1994  
 
 
pro dlužnou částku ve výši: 6 037,00 Kč s příslušenstvím, rozhodla  

 
takto: 

 

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 091 EX 00413/19-055 ze dne 20. 5. 2020 se 
odročuje na den 7. 7. 2020. Zahájení dražby je stanoveno na 10:00 hod., její skončení na 10:30 hod. 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dražební vyhláškou č.j. 091 EX 00413/19-055 ze dne 20. 5. 2020 byla nařízena dražba 
spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. 1/3 na nemovité věci: 

 



 

 

 
s datem konání dne 6. 7. 2020. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dražba nemovité věci tak byla nařízena na den státního svátku, 

kdy je technicky obtížné řádný průběh dražby zajistit, rozhodla soudní exekutorka ve smyslu ust. 
§ 119 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tak, že nařízené dražební jednání odročila 
na den 7. 7. 2020. Zahájení dražny je stanoveno na 10:00 hod., její skončení na 10:30 hod. V ostatním 
zůstává dražební vyhláška č.j. 091 EX 00413/19-055 ze dne 20. 5. 2020 beze změny. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.  
 
 K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený v 

součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), se zašle 
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a stavovského předpisu 
Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi 
v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 stavovského předpisu 
Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu). 

 
V Praze dne 04.06.2020  
 

JUDr. Michaela Petr Humlová 
exekutorská kandidátka 

pověřená soudní exekutorkou 
JUDr. Ingrid Švecovou 

 
Elektronický originál dokumentu 
podepsala el. certifikátem  
JUDr. Michaela Petr Humlová 

 
 
 
Doručuje se: 

 oprávněnému, povinnému 

 osoby s právy k nemovitosti  

 přihlášení věřitelé  

 Finančnímu úřadu dle místa nemovitosti  

 Obecnímu úřadu dle místa nemovitosti s žádostí o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce 

 Finančnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného 

 Obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného 

 ČSSZ, VZP 

 Katastrálnímu úřadu dle místa nemovitosti  

 Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost 
 
 Toto usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce soudní exekutorky ke dni jeho vydání. 
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