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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01
Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne
22.11.2019, č.j. 48EXE3071/2019-13, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního
soudu pro Prahu 1 č. j. 60C710/2018-12 ze dne 14.5.2018, který nabyl právní moci dne 30.7.2018, vykonatelného
dne 3.8.2018 v exekuční věci
oprávněného: Bohemia Faktoring, a.s., Letenská čp. 121 / čo. 8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČ:
27242617, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D., advokát se sídlem Letenská čp. 121 / čo. 8, 118 00 Praha Malá Strana
proti
povinné: Lucie Skřivánková, bytem Závodu míru čp. 587 / čo. 51, Karlovy Vary - Stará Role 360 17, nar.
25.11.1974
pro 1 220,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce, rozhodl
takto:
I. Dražba movitých věcí povinného, nařízená dražební vyhláškou ze dne 20.10.2020 č.j. 139EX 33179/19-049, se
odročuje na den 15.2.2021
II. Dražba se koná dne 15.2.2021 v 10:00 hod. na adrese Černá cesta 35A, Olomouc.
V ostatním zůstává dražební vyhláška ze 20.10.2020 č.j. 139EX 33179/19-049 beze změn.

Odůvodnění:
Dražební vyhláškou označenou ve výrokové části nařídil soudní exekutor provedení dražby movitých
věcí povinného na den 25.11.2020 v 10:00 hod. na adrese Černá cesta 35A, Olomouc. Předmětem dražby jsou:
č. 1, popis: LCD TV Gogen, ks: 1, odhadní cena 1800 Kč, nejnižší podání 600 Kč
Dle ust. § 23 odst. 1 zák. č. 191/2020 Sb. není-li dále (v zákoně) stanoveno jinak, do 31. ledna 2021 soud
neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Dle ust. § 69 zák. č. 120/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon
jinak, použijí se na exekuci prodejem movitých věcí a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského
soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto usnesení, a dražbu odročil na dobu, kdy pomine zákaz provedení dražby movitých věcí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Zábřehu dne 23.11.2020

Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Bc. Vrána Pavel
z pověření soudního exekutora
Mgr. Marcela Kubise

Usnesení se doručuje:
- povinný
- manžel povinného
- oprávněný
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v
místě obvyklým
- orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v
místě obvyklým
Poučení:
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. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p.,
organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

