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č.j. 209 Ex 1259/2020-106
č.j. předchozího soudního exekutora 36 Ex 1259/2020

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 09.12.2020
č.j.  74 EXE 61638/2020-9 vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Liberci  ze dne
16.09.2020 č.j.  24 C 7/2020-44,  rozhodl ve věci uspokojení pohledávky oprávněné(ho) RENTAL INVEST
LBC a.s.,  se  sídlem U  Sila  č.p.  1201,  Liberec-Liberec  XXX-Vratislavice  nad  Nisou,  IČ:  28739540,  proti
povinné(mu): Soňa Štrinclová, bytem Seniorů 1621/15, Liberec, PSČ: 463 11,  dat. nar.: 02.07.1983,   v částce
66.804,- Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny

takto:

Dražební  jednání  nařízené  na  den  05.05.2022,  které  mělo  proběhnout  elektronicky  na  portálu
www.exdrazby.cz  od  05.05.2022  v 13:00  hodin  do  05.05.2022  v 15:00  hodin  týkají  se  nemovitostí
s příslušenstvím: Byt č. jednotky 4016/23, v budově v části obce Jablonec nad Nisou, č.p. 4016, byt.dům,
na pozemku St.p.č. 5299, LV 7897, spolu s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti
703/28152,  vše  zapsáno na LV č.  15419,  Katastrální  úřad pro Liberecký kraj,  Katastrální  pracoviště
Jablonec nad Nisou, Kat.území a obec Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví povinné se zrušuje. 

Odůvodnění:

Nařízené dražební jednání bylo zrušeno pro uhrazení pohledávky povinnou dne 27.04.2022. 

Poučení: 
Proti tomuto usnesení procesní povahy není odvolání přípustné. 

V Liberci dne 29.04.2022

Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Pavlína Kulhánková

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

http://www.exdrazby.cz/
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