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Ex€kutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, l70 00 Plaha 7

soudní exekutor JuDr. vladimír plášil
Tel: 266 713 022, fax: 266 7l3 031, mobil: 602 857 06l
e-mail:podatelna@exekutor-plasil.cz rvebsite:rvww.exekutor-plasil.cz

s]. a ",eA4ar:lého uiollh lh\o,oto.',. l-a00 THha-
Naše m.:
063 EX l753108-189

Vyřizuje:
Bc. Hajznerová J.

Dne:
20,1o 2014

Usnesení
Soudní exekutor JUDI. Vladimír Plášil, Exekutorského úřadu Praha 7, Tusarova 25, l70 00 Praha 7,

v exekuční věci pod č. 063 EX l753108 na základě exekučního titu|u - rozhodnutí: č.j.I51-272212008, ktery
\ydal Měslský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ďne 4.2,2008 a usnesení o nařízení exekuce a
pověření soudního exekutora čj. 21 Nc 412912008-6, které rrydal Okresní soud v Děčíně, dne 29,7.2008, o

rymožení pohledávk1 ve prospěch opravněného: Město _Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem, lC:00240079, právně zastoupen JLIDr. Hanou
Záveskou, advokátkou, Ostrovskélro 253/3 l5000 Praha 5, proti povinnému:

l. Lukáš Damašek, Východní 258l,407 47 Varnsdorf, tar.21.7.1976

rozhodl podle§202odst. 1 písm. a) takto:
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nařízená usnesením č.j,063 Ex l753/08-1l2/dr. naden23.10.2014 se odročuje na neurčito.

odůvodnění:
Dražební jednáni bylo odročeno z provozně{echnických důvodů.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení neni odvolání přípustné /§ 202 odst. l pism. a) o.s.ř./

Za sprá\,nost lThotovení:
Bc. Jana Hajznerová
pověřená soudním exekutorem
JUDr. Vladimírem Plášilem

JUDr.Vladimír Plášil,v.r.
soudní exekutor
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