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bankovní spojení: 4200049819/6800  var. symbol: 25232009

č.j. 209 Ex 2523/2009-485
č.j. předchozího soudního exekutora 36 Ex 2523/2009

 

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 Liberci  ze dne 25.11.2009
č.j.  71 nc 8556/2009-8 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem -
pobočka  v  Liberci  ze  dne  03.07.2008 č.j.  38  Cm 237/2004-110,  rozhodl  ve  věci  uspokojení  pohledávky
oprávněné(ho) Ing. Jaroslav Šimáček, bytem Legií 736/29, Liberec, IČ: 10430547,  dat. nar.: 24.01.1947, proti
povinné(mu): Renata Sadilová, bytem Nad Školou č.p.  1387, Liberec-Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,
PSČ: 463 11, IČ: 70209057,  dat. nar.: 03.10.1966, za účasti manžela/lky povinné(ho): Karel Sadil, bytem Nad
Školou č.p. 1387, Liberec,  v částce  151.325,- Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení
stanoveny

takto:

Dražební  jednání  nařízené  na  den  18.2.2021  v 13:00  hodin  v  sídle  Exekutorského  úřadu  v Liberci,
Truhlářská 515/ , které mělo proběhnout elektronicky na portálu www.exdrazby.cz  od 18.2.2021 v 13:00
hodin do 18.2.2021 v 15:00 hodin týkají se nemovitostí s příslušenstvím: SJM pozemek St.p.č 11/2, jehož
součástí je stavba v části obce Andělka, č.p. 31 a pozemek p.č. 19/3, vše zapsáno na LV č. 31, Katastrální
úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, obec Višňová, katastrální území Andělka, se
odročuje. 

Odůvodnění:

Konání jednání bylo odročeno na neurčito 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 povinné a jejího manžela dne 15.2.2021.
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 16.02.2021

Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Pavlína Válková

http://www.exdrazby.cz/
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