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Usnesení

     Soudní exekutor: Mgr. Magdaléna Popková, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem  Truhlářská 515, Liberec,  
pověřený provedením exekuce dle  usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Liberci  ze dne  14.09.2016 
č.j.  70 EXE 61679/2016-10 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Liberci  ze dne 
27.09.2005 č.j.  41E1132/2004-14,  č.j.  1T186/2007-37   ze  dne  01.02.2008,  rozhodl  ve  věci  uspokojení 
pohledávky oprávněné(ho) ČR - Okresní soud v Liberci, se sídlem U Soudu 540/3, Liberec, IČ: 00024864, 
proti povinné(mu): Jindřich Bobek, bytem Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 12056031,  dat.  
nar.:  22.05.1954,
zastoupen M&M investiční, s. r. o. - Tereza Slámová, se sídlem Nádražní 535/15, OSTRAVA, PSČ: 702 00,   v 
částce 7.120,- Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny

takto:

Dražební  jednání  nařízené  na  den  23.04.2020,  které  mělo  proběhnout  elektronicky  na  portálu 
www.exdrazby.cz  od 13:00 hodin do 15:00 hodin týkají se Pozemek p.č. 57/9, p.č. 57/10, p.č. 57/11, p.č. 
59/2,  p.č.  59/5,  p.č.  59/6  vše  zapsané  na  LV  258  Katastrální  úřad  pro  Liberecký  kraj,  Katastrální 
pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území a obec Líšný, se zrušuje. 

Odůvodnění:
Nařízené dražební jednání bylo zrušeno pro uhrazení pohledávky.

Poučení: 
Proti tomuto usnesení procesní povahy není odvolání přípustné. 

V Liberci dne 21.03.2020

Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Mgr. Magdalena Popková

K  písemné  žádosti  účastníka,  kterému  byl  listinný  stejnopis  doručen,  se  zašle  elektronickou  poštou  na  
elektronickou  adresu,  uvedenou  v  žádosti,  písemnost  vyhotovená  v  elektronické  podobě  a  elektronicky 
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

http://www.exdrazby.cz/
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