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č. j. 112 EX 816/07-152

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ODROČENÉ DRAŽBY

Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 
130/15, 405 02 Děčín, Česká republika 

pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném  Okresním soudem v Děčíně ze 
dne 19.03.2007 č.j. 21Nc 3175/2007-10, 

proti povinnému: Kacerová Iveta
bytem Táborská 2316, Varnsdorf, RČ: 785401/2441,
práv. zast. advokátem Voženílek Oldřich, se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, 
PSČ: 408 01

na návrh oprávněného: Lišková Jorga
bytem Generála Svobody 812/7, Teplice, RČ: 705206/2369,
práv. zast. advokátem Pretschová Michaela, JUDr., se sídlem Pražská 2951, 
Varnsdorf, PSČ: 407 47, IČ: 66203546

k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši  444.786,53 Kč,,  náhradu 
nákladů soudního nalézacího řízení  ve výši  35.610,- Kč a povinnosti  povinného uhradit  oprávněnému 
náklady oprávněného  ve smyslu  §  87  odst.  2  zák.  č.  120/2001 Sb.  a  soudnímu exekutorovi  náklady 
exekuce, vydává toto 

usnesení o nařízení odročené dražby:

I. Dražba nemovitostí :

(spoluvlastnický podíl ¾):

mailto:zpanek@tiscali.cz


nařízená na den 04.10.2016 v 12:00:00  hodin dražební vyhláškou č. j. 112 EX 816/07 -  126 ze dne 
29.07.2016 coby  opakovaná  elektronická  dražba,  která  se  koná  prostřednictvím  elektronického 
systému dražeb na adrese portálu www.e-drazby.cz, odročená na neurčito, se 

nařizuje na den 25.07.2017 s     časem zahájení v     10:00:00 a časem ukončení v     11:00:00  .

II. V ostatních výrocích zůstává původní dražební vyhláška nezměněna.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením 112EX 816/07-126, které vydal  soudní exekutor Mgr.  Zdeněk Pánek dne  29.07.2016, byla  nařízena 
dražba  nemovitostí  ve  vlastnictví  povinné,  přičemž  však  dne  23.08.2016  bylo  soudnímu exekutorovi  doručeno 
odvolání povinné proti dražební vyhlášce, načež soudní exekutor přistoupil k odročení dražby na neurčito. 

Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci svým usnesením 83Co 404/2016-142 ze 
dne 21.03.2017 rozhodl tak, že dražební vyhlášku v celém rozsahu potvrdil, nařizuje soudní exekutor odročenou 
dražbu tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení s tím, že všechny ostatní výroky dražební vyhlášky zůstaly 
zachovány.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

 

V Děčíně dne 13.06.2017

_______________________ 
Mgr. Zdeněk Pánek 

soudní exekutor 
Exekutorský úřad Děčín 

Byl-li  Vám  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 podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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