č. j. 017 EX 1896/13-205

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Táboře, pověřený k vedení
exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Mělníku ze dne 10.09.2013 č.j.
16 EXE 4538/2013-17,
ve věci oprávněného:
IFIS investiční fond, a.s., se sídlem Vodičkova 791/41,
Praha 1, IČ: 24316717, práv. zast. advokátem Mgr. Marek Indra, advokát, se
sídlem Čechyňská 361/16, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 66244757
proti povinnému:
1/ Marek Stejskal, bytem Družstevní 48/4, Čečelice, PSČ: 277
32, IČ: 76398005, RČ: 791012/1043; 2/ Petra Hamplová, bytem Sekaninova
1021/26, Praha 2, PSČ: 128 00, RČ: 775615/0050,
k vymožení povinnosti stanovené podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Mělníku
č.j. 5 C 168/2012-67 ze dne 15.05.2013 jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
t

a

k t

o:

Dražební
jednání
nařízené
usnesením
soudního
exekutora
ze
dne
16.08.2018 č. j. 017 EX 1896/13-183 na den 20.09.2018 prostřednictvím
dražebního portálu www.exdrazby.cz, se o d r o č u j e na 23.10.2018.
Od ů v od n ěn í :
Na základě pověření Okresním soudem v Mělníku ze dne 10.09.2013, č.j. Okresním
soudem v Mělníku byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad
Tábor, vedením exekuce na majetek povinného 1/ a 2/.
V průběhu řízení soudní exekutor rozhodl usnesením uvedeným ve výroku I. tohoto
usnesení o nařízení dražebního jednání na 20.09.2018 v 10.00 hodin prostřednictvím
dražebního portálu www.exdrazby.cz. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. ½
povinné 2/ k nemovité věci – pozemek p.č.St. 31/1 jehož součástí je stavba: Čečelice, č.p.
48, bydlení stojící na p.č.St. 31/1 zapsané na LV č. 834 pro k.ú. Čečelice.
S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí vydaná ve věci dosud nenabyla právní moci,
soudní exekutor rozhodl svým usnesením o odročení dražby na 23.10.2018, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst. 1, písm.a) OSŘ].

V Táboře dne 28.08.2018
Mgr. Martina Douchová
soudní exekutor

Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník
řízení na vyžádání obdržet originál listiny elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková
písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

