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č.j. oprávněného 

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, PSČ 130 00, 
pověřený provedením exekuce na základě pověření  Okresního soudu v Náchodě ze dne  20.10.2014, č.j.  25EXE 1882/2014-10, 
rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Martin Palkovič, bytem Baranova 1487/16, Praha 3, RČ: 030519/, zastoupen Kristýna 
Palkovičová, se sídlem Baranova 1487/16, Praha 3, PSČ: 130 00, proti povinnému: Martin Palkovič, bytem Náměstí Republiky 
6, Nové Město nad Metují, RČ: 770919/, práv. zast. advokátem Mgr. Jan Nedoma, advokát, ev.č. 8423, se sídlem 426, Nový 
Malín,  PSČ:  788  03,  IČ:  66234433, o vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  peněžitou  pohledávku  s 
příslušenstvím a uhradit náklady exekuce, 

takto:

Dražební jednání nařízené na den 08.12.2016 ve 13.00 hod prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: 
www.okdrazby.cz se odročuje na 09.02.2017 ve 13.00 hod.

I. Předmětem elektronické dražby jsou nemovité věci povinného postižené  exekučním příkazem prodejem nemovitých 
věcí ze dne 29.07.2015, č.j. 149 EX 10666/14-34, právní moc 29.09.2015:

se  všemi součástmi  a  příslušenstvím,  které  tvoří:  přípojky  inženýrských  sítí,  stavebně  technické  vybavení  stavby,  přízemní 
dřevěná kůlna, oplocení, ocelová vrátka a vrata, přístupový dlážděný chodník, ocelový sušák, venkovní schody, kamenná plocha a 
zpevněné plochy.

Odůvodnění:
S ohledem  na  skutečnost,  že  dne  24.10.2016  podal  povinný  návrh  na  odklad  exekuce,  o  němž  nebylo  dosud  pravomocně  
rozhodnuto, odročil soudní exekutor dražební jednání na den 09.02.2017.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Na písemnou žádost účastníka řízení, jemuž byly doručeny listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti poskytovatele  
poštovních služeb, zašle soudní exekutor účastníkovi řízení elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v  
žádosti  účastníka  písemnosti  vyhotovené v  elektronické  podobě  a  podepsané  uznávaným elektronickým podpisem 
exekutora  nebo  jeho  zaměstnance,  nebo  tyto  písemnosti  předá  účastníkovi  řízení  v  sídle  exekutorského úřadu  na  
technickém nosiči dat. 

V Praze dne 08.12.2016

JUDr. Ivo Erbert v.r.
soudní exekutor 

 
za správnost vyhotovení: 
JUDr. Tereza Tomková, exekutorská kandidátka,
pověřená soudním exekutorem
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