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Usnesení
Soudní exekutor: Mgr. Magdaléna Popková, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Truhlářská 515, Liberec,
pověřený provedením exekuce dle usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne
13.07.2018 č.j. 73 EXE 2056/2018-22 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Ústí
nad Labem ze dne 03.11.2015 č.j. 29 C 304/2015-18, č.j. 29 C 304/2015-21 ze dne 23.03.2016, rozhodl ve věci
uspokojení pohledávky oprávněné(ho) ČR - Okresní soud v Ústí nad Labem, se sídlem Kramoly 641/37, Ústí
nad Labem, IČ: 00024911, proti povinné(mu): Jan Kloos, bytem Havířská 155/10, Ústí nad Labem, PSČ: 400
10, IČ: 71692347, dat. nar.: 29.04.1982, v částce 1.000,- Kč s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou
v řízení stanoveny
takto:
Dražební jednání nařízené na den 12.09.2019 v 13:00 hodin v sídle Exekutorského úřadu
v Liberci, Truhlářská 515, které mělo proběhnout elektronicky na portálu www.exdrazby.cz od
12.09.2019 v 13:00 hodin do 12.09.2019 v 15:00 hodin týkají se nemovitostí s příslušenstvím: jednotka č.
2516/104 – jiný nebytový prostor vymezen budově č.p. 2516 – jiná stavba postavena na parcele č. 241/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, podíl o velikosti 1390/21890 na společných částech domu a pozemku, vše
zapsáno na LV č. 14839 a 11631 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
Labem, k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem a podíl o velikosti 1/100 na parcele č. 241/1 ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 4111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem se zrušuje.
Odůvodnění:
Konání jednání bylo zrušeno postupem dle ust. 119 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 52 ex. řádu, § 254
odst. 1 o.s.ř. pro zahájení insolvenčního řízení u povinného dne 21.08.2019. Insolvenční řízení doposud
trvá a brání provedení exekuce (46 odst. 6 ex. řádu, § 109 odst. 1 písm. c) o.s.ř.).
Poučení:
Proti tomuto usnesení procesní povahy není odvolání přípustné.

V Liberci dne 09.09.2019
Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Mgr. Nikola Kopecká
K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na
elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost vyhotovená v elektronické podobě a elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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