
č.j. 144 EX 32924/12-178
ev. č. opr. 1252508

U S N E S E N Í

     Soudní exekutor  JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem  Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín,
pověřený provedením exekuce podle vykonatelného rozhodnutí českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad - odbor pro
východočeskou oblast č.j. 79 699/2007-636/IV. vyř. ze dne 18.12.2007 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Pardubicích
ze dne 08.03.2013 č.j. 20 EXE 3611/2012-19 ve prospěch

oprávněného: EOS KSI Česká republika, s.r.o.
sídlem Novodvorská 994, Praha-Nusle, 140 00, IČO: 25117483 
práv.zast. Mgr. Veronika Nedbalová, LL.M., advokát, Novodvorská 994/138, Praha - Braník, 142 21

povinnému:
proti

Šárka Macháčková
bytem Platěnice č.p. 80, Moravany, 530 02, dat.nar. 04.10.1978
jednající Petr Štich 1, Hořanská 1511, Praha 3, Žižkov, 130 00, dat.nar. 02.07.1978 

pro 22.522,50 Kč s přísl.,

rozhodl  t a k t o :

Dražební jednání nemovitostí nařízené na den 18.09.2019, které mělo proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb
na  internetu  na  adrese  portálu:  www.exdrazby.cz. od  10:00  hod.  do  11:00  hod. usnesením  č.j.  144  EX  32924/12-139,  jehož
předmětem měla být nemovitost, a to:

s e   n e k o n á.

O d ů v o d n ě n í

     Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j. 144 EX 32924/12-139 vydal v souladu ust. § 336b odst. 1,2 OSŘ za použití ust. § 52
odst.  1,2  EŘ  dražební  vyhlášku,  kterou  stanovil  termín  dražebního  jednání  na  den 18.09.2019,  kdy  tato  dražba  měla  proběhnout
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:  www.exdrazby.cz.  od 10:00 hod.  do 11:00 hod.  s tím, že
předmětem dražby budou nemovitosti uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.

     Povinný před zahájením dražebního jednání celou pohledávku uhradil.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 27.08.2019
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
                                       soudní exekutor

                        
Za správnost vyhotovení: 
Veronika Mašková
pověřena soudním exekutorem

Poučení: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti poštovních služeb doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v elektronické podobě nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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