
Exekutorský úřad Praha 2 
JUDr.  Jan Fendrych, soudní  exekutor

Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, 

__________________________________________________________________________________________
č.j.  132 EX  1070/15-92

USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Okresním soudem v Liberci dne 02.04.2015 č.j.
74 EXE 59945/2015-17, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne
06.11.2014 č.j. 23 C 129/2014-34 

proti povinné(mu): Ladislav Pažout
bytem Nová 323/4, Liberec, PSČ: 460 10, IČ: 12025364, dat. nar.: 05.04.1966

na návrh oprávněné(ho): Dakarai s.r.o.
se sídlem Tiskařská 257/10, Praha, PSČ: 108 00, IČ: 06196624

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 32.946,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 0.05% denně z částky 31.746,- Kč ode dne 03.12.2013 do zaplacení, náklady nalézacího
řízení ve výši  9.876,50 Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce,  rozhodl
v souladu s ust. § 55b odst. 2 e.ř.:

t a k t o:

Elektronické dražební jednání nařízené Usnesením soudního exekutora ze dne 8. února 2023 č.j. 132 EX

1070/15-78 na den 16. března 2023, se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Na základě  pověření,  které  vydal  Okresní  soud  v  Liberci dne  02.04.2015 č.j.  74  EXE 59945/2015-17  byl

provedením exekuce pověřen JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 2526/3, 130

00 Praha 3.

Dne 8.  února 2023 nařídil  soudní exekutor usnesením č.  j.  132 EX 1070/15-78 dražbu podílu povinného o

velikosti 1/2 na nemovitých věcech povinného zapsaných na LV 1228, kat. území Františkov u Liberce, obec

Liberec, okres Liberec, tj.:

S ohledem na skutečnost, že dne 15. března 2023 byla dlužná částka před zahájením elektronické dražby v plné

výši uhrazena, soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.  

Poučení :  Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.



V Praze dne  15.03.2023                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

Za správnost:   Mgr. Jana Mikula
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem                                                                                                                               

                                                                          otisk úředního razítka

Upozornění: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti  písemnost  vyhotovená v el.  podobě a  podepsaná  podle  § 16a  nebo se  předá  účastníkovi  v  sídle  úřadu na
technickém nosiči dat.
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