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U s n e s e n í

JUDr.  Karel  Urban,  soudní  exekutor  Exekutorského  úřadu  Brno  –  město,  Minská  54,  616  00  Brno,
pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Liberci ze dne 28.07.2015 č.j.  73 EXE
61114/2015-11, podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Liberci č.j. EPR
289821/2014-5 ze dne 16.12.2014, k uspokojení pohledávky 
oprávněného:
1/ AB 4 B.V., IČ: 34186049, sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemí, PSČ: 1077XX, práv. zast. Mgr.
Roman Pospiech, LL.M., advokát, se sídlem Svobodova 136/9, Praha, PSČ: 128 00, 
proti povinnému:
1/ Eva Janečková, nar. 05.02.1964, datum narození 05.02.1964, bytem náměstí 1. máje č.p. 1, Chrastava, PSČ:
463 31,
ve výši 48.408,50 Kč s příslušenstvím, rozhodl
 

t a k t o :

Dražební  jednání  nařízené  usnesením čj.  97EX  3431/15-104 ze  dne  21.04.2022,  ve  vztahu  k nemovitostem

povinné. a to:

s  příslušenstvím,  představovaným zejména  přízemní  dřevěnou  kůlnou  s  pultovou  střechou  krytou  onduline,

nacházející  se  při  levé  přední  hranici  pozemku,  na níž  navazuje  jednoduchý dřevěný  přístřešek  s  pultovou

střechou krytou onduline, dřevěným přístřeškem s pultovou střechou krytou vlnitou krytinou, navazujícím na

přední část objektu, venkovními úpravami (oplocení z dřevěných polí s kovovými sloupky, drátěné oplocení s

kovovými sloupky, dvoje kovová vrátka s drátěným poplastovaným pletivem, venkovní schody, opěrná zídka),

skleníkem s betonovou podezdívkou a přípojkami IS,

se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 21.04.2022 č.j. 97 EX 3431/15-104 bylo nařízeno dražební

jednání, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví povinné zapsané na LV č. 831, pro obec a k.ú. Stráž

nad Nisou, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec, které se mělo konat dne 25.05.2022

v 10:00  hodin  prostřednictvím  systému  elektronických  dražeb.  Vzhledem k tomu,  že  pohledávka  vymáhaná

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský 
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, 
se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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v rámci tohoto exekučního řízení byla v plné výši uhrazena před konáním dražby, rozhodl soudní exekutor o

odročení dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  přípustný opravný prostředek (§ 202 odst.1.písm. a   o.s.ř.).

V Brně dne 02.05.2022

Mgr. Filip Urban
kandidát

pověřený soudním exekutorem

Informace  a  zásady ochrany osobních  údajů  v  souladu s  nařízením Evropského parlamentu  a  Rady (EU)
2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů
( GDPR ) jsou dostupné na webových stránkách exekutora www.exekutorurban.cz

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský 
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, 
se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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