
VS. O: 105492451

Exekutorský úřad Praha 2
se sídlem Kateřinská 13, 120 00  Praha 2 

J U D r .  A l e š  B a y e r

tel: 296 325 556, 224 910 572, fax: 296 325 556, e-mail: info@eup2.cz 

č.j.: 002 Ex 3980/08-69

Soudní exekutor JUDr. Aleš Bayer, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Kateřinská 13, Praha 2, pověřený provedením 
exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.  96 Nc 5820/2008-8, které vydal 
Městský soud v Brně dne 05.09.2008 ve věci
oprávněného Československá obchodní banka, a. s., Radlická 150/333, 150 57 Praha 5-Hlubočepy, IČ: 00001350
proti 
povinnému Voznica Jiří, Husova 165/5, 602 00 Brno, datum narození 07.11.1973, 

pro částku 22.293,87 Kč s přísl., vydává toto:

U S N E S E N Í

Dražební jednání nařízené usnesením ze dne 21.03.2017, č.j. 002 EX 3980/08-47 ve znění opravného usnesení ze dne 
27.03.2017, č.j. 002 Ex 3980/08-55 na den 03.05.2017 od 13.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb 
na adrese portálu www.exdrazby.cz  se odročuje na den 06.06.2017 od 13.00 hodin prostřednictvím elektronického 
systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Odůvodnění:
Dne 21.03.2017 bylo vydáno usnesení, č.j. 002 EX 3980/08-47 a dne 27.03.2017 opravné usnesení, č.j. 002 Ex 

3980/08-55, kterými bylo nařízeno dražební jednání k prodeji nemovité věci, resp. spoluvlastnického podílu povinného 
o velikosti 1/2:

v
četně příslušenství.

Dražební jednání bylo nařízeno na den 03.05.2017 od 13.00 hodin prostřednictvím elektronického systému 
dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz. 

Před konáním dražby bylo zjištěno, že usnesení o nařízení dražebního jednání ve znění opravného usnesení 
nebude v den konání dražby pravomocné.

Dle ust. § 119 odst. 1 občanského soudního řádu, může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které 
musí být sděleny.

http://www.exdrazby.cz/


Na  základě  výše  uvedených  skutečností  soudní  exekutor  rozhodl  o  odročení  dražebního  jednání  na  den 
06.06.2017  od  13.00  hodin  prostřednictvím  elektronického  systému  dražeb  na  adrese  portálu  www.exdrazby.cz. 
V ostatním  zůstávají  usnesení  ze  dne  21.03.2017,  č.j.  002  EX  3980/08-47  ve  znění  opravného  usnesení  ze  dne 
27.03.2017, č.j. 002 Ex 3980/08-55 v platnosti.

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

V Praze dne 02.05.2017

JUDr. Aleš Bayer
  soudní exekutor

Za správnost vyhotovení odpovídá
Gabriela Srbová , Mgr.

http://www.exdrazby.cz/
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