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U S N E S E N Í
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, provádějící exekuci na základě: pověření Okresní soud ve
Frýdku-Místku,  č.j.  26  EXE  5939/2016-10,  ze  dne  01.09.2016,  vydaného  na  základě  vykonatelného 
rozhodnutí - rozsudek č.j. 17 C 99/2016 - 54, který vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 27.05.2016 a
který se stal pravomocným dne 13.07.2016 a vykonatelným dne 17.07.2016 ve prospěch oprávněného AB 4
B. V., Strawinskylaan 933, 1077, Amsterdam, IČ 34186049, zast. Mgr. Roman Pospiech, LL.M., advokát,
Svobodova 136/9, 12800, Praha a v neprospěch povinného LYDIE JARKOVSKÁ, Pražmo 191, 73904,
Pražmo,  nar.14.07.1944,  rozhodl v souladu  s ustanovením  zákona  č.120/2001  Sb.,  exekuční  řád, 
v platném znění a současně v souladu s ustanovením § 328b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění

t a k t o :

Soudní exekutor r u š í  dražební vyhlášku č.j.: 067 EX 25344/16-90, ze dne 16.09.2020, kterou nařídil 
dražbu movitých věcí povinného na den 20.10.2020 11:00, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany.

Odůvodnění:

Soudní exekutor oznámil  dražební jednání  dražební  vyhláškou č.j.  067 EX 25344/16-90,  kterou  nařídil 
dražbu sepsaných movitých věcí na den 20.10.2020 11:00, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany.

S ohledem na  objektivní  a  procesní  podmínky,  rozhodl  soudní  exekutor  tak  jak  shora  uvedeno a  zrušil 
dražební vyhlášku č.j. 067 EX 25344/16-90, kterou nařídil dražbu movitých věcí povinného.

P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.  

V Praze dne 14.10.2020 

Otisk úředního razítka

 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

  

Za správnost:
Hana Častulíková

Pokud  Vám byl  tento  dokument  doručen  bez  otisku  razítka  a  bez  podpisu,  jedná  se  o  dokument  doručovaný  prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.  Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské 
komory  České republiky – kancelářský  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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