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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Eva Veselá, Exekutorský úřad Kolín se sídlem Příčná 893, 280 02 Kolín pověřený k vedení
exekuce pověřením č.j. 10 EXE 3229/2013-9 ze dne 1.11.2013, které vydal Okresní soud Strakonice
ve věci povinného:

Adam Pištěk, Náměstí míru 1, 387 73 Bavorov, IČ:73237434, r.č.790327/5017

na návrh oprávněného:

Hořanská a.s., Hořany 23, 289 14, IČ:25619667
zast. JUDr. Jindřiška Martinová, advokát, Plynárenská 671, Kolín IV, IČ:41975839

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku v částce 340 250,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 54 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.")
t a k t o:

I. Dražební jednání nařízené na den 26.08.2015 v 11.00 hodin ohledně níže uvedené nemovitosti:
- St. parc. č. 29 o výměře 619 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- St. parcela č. 30 o výměře 39 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 10/1 o výměře 1066 m2 – trvalý travní porost,
- parc. č. 10/2 o výměře 114 m2 – ostatní plocha,
- parc. č. 10/4 o výměře 284 m2 – trvalý travní porost,
- parc. č. 12 o výměře 83 m2 – ostatní plocha,
- parc. č. 30/7 o výměře 3466 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, k.ú. Korkusova Huť, na LV č. 1859.
se z r u š u j e a o d r o č u j e na den 23.2.2017 ve 13.00 hodin.
Odůvodnění:
Dražební vyhláškou ze dne 20.09.2016, č.j. 161 Ex 456/13-71 bylo nařízeno dražební jednání na den 26.10.2015 ve
13.00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz.
Do dnešního dne nikdo nesložil dražební jistotu, takže nebyly splněny podmínky pro připuštění k dražbě.
Kromě toho oprávněný doručil dne 25.10.2016 návrh na odročení dražby. Soudní exekutorka vzhledem k výše
uvedeným důvodům dražbu odročila.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

V Kolíně dne 25.10.2016

____________________________
Mgr. Eva Veselá, soudní exekutor
Exekutorský úřad Kolín
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