č.j.: 067 EX 2008/20-93
č.o.: 931934401

USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 206
EXE 5434/2020, které vydal Okresní soud Praha-západ, dne 09.03.2020 ve prospěch oprávněného
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 10700, Praha 10, IČ 49241397 a v
neprospěch povinného: MICHAELA BÁRTOVÁ, Najdrova 2185, 25263, Roztoky, nar.15.02.1982
rozhodl takto:
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu o d r o č u j e dražební
jednání nařízené usnesením č.j. 067 EX 2008/20-71, ze dne 22.10.2020 , a to na 9.2.2021 v
10,00 hodin na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz.
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 9.2.2021 v 11,00 hod.
Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou č.j. 067 EX 2008/20-71, ze dne 22.10.2020, byla na den
15.12.2020 nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 3803 v
katastrálním území Roztoky u Prahy. Dne 13.11.2020 nabyla účinnosti novela zák. č. 191/2020
Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, na základě kterého nelze v období od
13.11.2020 do 31.1.2021 provést exekuci prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo
trvalého pobytu. Z tohoto důvodu soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí, a dražební jednání odročil na den 9.2.2021.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné.
V Praze dne 18.11.2020
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
Mail: e-podatelna@exekuce.eu
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.

