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tel: 775 034 415 (úřední hodiny pro telefonický styk.: Po - Pá 8:30-11:00)
e-mail: mail@exekuce-liberec.cz www.exekuce-liberec.cz, datová schránka: b5agg67
bankovní spojení: 4200049819/6800 var. symbol: 5482008

č.j. 209 Ex 548/2008-316
č.j. předchozího soudního exekutora 36 Ex (61 Nc 6261/2008-6)

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 08.02.2008 č.j. 61 Nc
6261/2008-6 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Rozhodčí soud při Hospodářské homoře a Agrární
komoře České republiky ze dne 24.11.2007 č.j. Rsp 966/07, rozhodl ve věci uspokojení pohledávky oprávněné(ho)
FPL, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 116/5, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 44566409, proti povinné(mu): Miroslav Šturm,
bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec-Liberec I-Staré Město, PSČ: 460 01, IČ: 61568309, dat. nar.: 04.08.1951,
práv. zast. advokátem Kašpar Vladimír, JUDr., se sídlem Na Poříčí 116/5, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 11418664, v
částce 33.577,50 Kč s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny
takto:
I. Nařizuje se nový termín konání elektronické konání dražby, a to na den 17.02.2022 v 13:00 hodin, které
proběhne elektronicky na portálu www.exdrazby.cz od 17.02.2022 v 13:00 hodin do 17.02.2022 v 15:00 hodin a
týká se spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2: pozemek p.č. 17/1, p.č. 17/2, jehož součástí je stavba - rozestav.,
vše zapsáno na LV č. 1138 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, k.ú. Vratislavice nad Nisou a obec Liberec.
II. Veškeré náležitosti obsažené v dražební vyhlášce č.j. 209 Ex 548/2008-316 ze dne 28.08.2019 zůstávají
v platnosti.
Odůvodnění:
Soudní exekutor stanovil nový termín konání elektronické konání dražby, a to na den 17.02.2022 v 13:00 hodin,
když původní termín byl odročen z důvodu návrhu povinného na zastavení a odklad exekučního řízení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Doručené usnesení, proti kterému nelze podat odvolání, je
v právní moci.
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, prostřednictvím soudního exekutora, který toto usnesení vydal.
V odvolání musí být uvedeno, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu je napadáno, v čem je
spatřována nesprávnost usnesení nebo postupu soudního exekutora a čeho se odvolatel domáhá. Z odvolání musí být
patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Odvolání musí být podepsáno a datováno,
lze jej podat písemně v listinné podobě dvojmo či v jiné zákonem předpokládané podobě (§ 42 odst. 1 o.s.ř.).
Doručené usnesení, proti kterému již nelze podat odvolání, je v právní moci.
V Liberci dne 04.01.2022
Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor
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