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č. j. 003 EX 6598/19-114

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha
10, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného Felixová Jitka, bytem Kpt. Jaroše 1341,
Neratovice, dat. nar.: 13.08.1972, práv. zast. advokátem Rakouš Dalibor, Mgr., Ing., advokát, se sídlem
Wenzigova 1004/14, PRAHA 2, PSČ: 120 00, IČ: 67405801 proti povinnému 1/ Schlápota Alois, bytem
Zálesí č.p. 44, Zálesí, PSČ: 671 02, dat. nar.: 04.07.1993; 2/ Schlápotová Monika, bytem Zálesí č.p. 44,
Zálesí, PSČ: 671 02, dat. nar.: 17.05.2000; 3/ Schlápotová Tereza, bytem Zálesí č.p. 44, Zálesí, PSČ:
671 02, dat. nar.: 23.01.1995; 4/ Schlápotová Věra, bytem Zálesí č.p. 44, Zálesí, PSČ: 671 02, dat.
nar.: 12.08.1963, zemř. 02.04.2020, v pověření k provedení exekuce vydaném Okresním soudem ve
Znojmě ze dne 05.09.2019 č.j. 15 EXE 1340/2019-12, podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu
ve Znojmě, č.j. 9 C 45/2019-43 ze dne 15.05.2019 a vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve
Znojmě, č.j. 7 C 167/2021-53 ze dne 04.10.2021, kterým byla nařízena exekuce k uspokojení
pohledávky oprávněného rozhodl
takto:
Usnesení o nařízení elektronické dražby (Dražební vyhláška č.j. 003 EX 6598/19-106, ze dne
31.01.2022) se ve výroku V. mění takto:
Výši jistoty stanovuje soudní exekutor v částce 20.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti do
pokladny Exekutorského úřadu Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, nebo na účet soudního exekutora
č.ú. 142793309/0800 pod variabilním symbolem 659819106, vedený u České spořitelny, a.s..
Dále musí být platba provedena pod specifickým symbolem, který bude zájemci o koupi dražených
nemovitostí sdělen soudním exekutorem poté, co se stane Registrovaným dražitelem na portálu www.edrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. I. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě.
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, jestliže dojde na účet soudního
exekutora nejdéle 1 den před zahájením dražebního jednání.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). V souladu
s ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění tohoto usnesení odpadá.
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze dne 02.03.2022
Mgr. Bednář Richard, v.r.
soudní exekutor

Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

- otisk úředního razítka -
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