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Číslo jednací: 131  EX 2196/19-197 
 

U S N E S E N Í  
 
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 
Liberec I, Staré Město, z pověření k vedení exekuce, které vydal Okresní soud v Liberci dne 24.06.2019 pod 
č.j. 72 EXE 60341/2019-13, podle exekučního titulu - rozsudek č.j. 1 T 32/2018-180, který vydal Okresní 
soud v Liberci dne 13.03.2019 a který se stal pravomocným dne 05.04.2019 a vykonatelným dne 05.04.2019, 
k návrhu  
oprávněného: BARBORA HROMÁDKOVÁ, Slovanská 731, 46312, Liberec XXV-Vesec, 
r.č.015724/2723 
proti povinnému: DAVID JONÁŠ, Hodkovická 406, 46312, Liberec, r.č.941204/2739  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  .............................................. 100 000,00 Kč s příslušenstvím 

rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)   

t a k t o : 

Dražební jednání nařízené Usnesením č.j. 131 Ex 2196/19-170 ze dne 22.5.2021 na den 24.6.2021 
v 10:00 hod se odročuje na: 

 16.9.2021 v 10:00 hod 

 

Odůvodnění: 

Soudní exekutor nařídil Usnesením č.j. 131 Ex 2196/19-170 ze dne 22.5.2021 dražební jednání na den 
24.6.2021v 10:00 hod. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor nemá před zahájením dražebního jednání 
vykázáno doručení předmětného Usnesení povinnému, nezbylo mu než dražební jednání odročit, jak je výše 
uvedeno. V ostatním zůstává Dražební vyhláška nezměněna.  

P o u č e n í:  
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.) 
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení o veřejné dražební vyhlášce.  
 
Listinné stejnopisy písemností, které se za účelem doručení účastníkům řízení a dalším osobám vyhotovují za 
součinnosti provozovatele poštovních služeb, se opatřují toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického 
podpisu toho, kdo písemnost podepsal. 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 
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém 
nosiči dat (§ 17b Stavovského přepisu Exekutorské komory ČR ze dne 23.5.2002 v platném znění (kancelářský řád)).   
Soudní exekutor vede exekuční spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na písemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného 
razítka nezobrazuje (§ 9 odst. 7 kancelářského řádu). 
 

“Otisk úředního razítka“  
 
V Liberci dne 24.6.2021 Soudní exekutor 
Vyřizuje: Mgr. Alena Gajošová  
 

Mgr. Petr Polanský v.r. 
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