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222 EX 2786/20-215

U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr. Jana Slušná, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, který byl pověřen vedením 

exekuce na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: usnesení ze dne 15.02.2016, č. j. 35 D 
928/2015-93, které vydal Okresní soud v Liberci, ve spojení s: usnesení ze dne 10.11.2020, č. j. 34 D 584/2019-651, 
které vydal Okresní soud v Hradci Králové, exekučním soudem: Okresní soud v Liberci, pověření ze dne 20.11.2020, 
č. j. 74 EXE 61486/2020-22, v exekuční věci oprávněného: Jana Broulíková, nar.: 15.3.1965, bytem Horní Přím 7, 
Dolní Přím, 50315, práv. zást.: Mgr. Jakub Zuman, advokát, sídlem Laubova 1729/8, Praha 3, 13000, proti 
povinnému: Konečná Radomíra, nar. 12. 3. 1969, bytem ŽITAVSKÁ 219, Chrastava, 46331, práv. zást.: Mgr. 
Tereza Landfeldová, advokát, sídlem Vítězná 734/11, Liberec, 46001, pro vymožení peněžitého plnění oprávněného, 
jakož i pro vymožení povinnosti povinného uhradit náklady oprávněného a náklady exekuce, rozhodl o provedení 
elektronické dražby nemovitých věcí

takto:

Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou ze dne 15. 10. 2021, č. j. 222 EX 2786/20-200, na 
den 18. listopadu 2021 v 10.00 hodin, se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 18. 11. 2021 před zahájením dražebního jednání soudní exekutor zjistil, že proti povinné bylo v 08:53 
hod. téhož dne u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci zahájeno pod sp. zn. 
KSLB 82 INS 20954 / 2021 insolvenční řízení vůči povinné. 

Dle § 109 odst. 1 písm. c) věta první výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve 
vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však 
provést.

S ohledem na shora uvedené rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 18.11.2021

__________________________
Mgr. Jana Slušná
soudní exekutor
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou

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 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.
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