č. j. 189 EX 464/07-259

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v
Kolíně ze dne 17.10.2007 č.j. 14 Nc 2448/2007-13, vydaného podle vykonatelného rozsudku
Okresního soudu v Kolíně, č.j. 6 C 26/2005-23 ze dne 16.05.2005, a vykonatelného usnesení
Okresního soudu v Kolíně č.j. 14 E 13/2006-17 ze dne 26.01.2006, ve věci
oprávněného:

proti
povinnému:

Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 26440181,
práv.zást: JUDr. Alena Jarešová, advokátka, Polygrafická 262/3, Praha-Malešice,
PSČ:108 00

Zdeněk Desenský, Masarykovo Nám. č.p. 78, Pečky, PSČ: 289 11, dat.nar.
21.06.1957

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému náklady oprávněného a
náklady exekuce, vydává v souladu s ust. § 52 č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") t o t o :

Usnesení o odročení dražebního jednání:
Soudní exekutor tímto usnesením rozhodl, že dražební jednání, jehož předmětem je
dražba nemovitostí, konkrétně:
podíl na společných částech 1/4
- pozemek parcelní číslo 690/62, o výměře 302m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 691/19, o výměře 7352m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 693/4, o výměře 6550m2, druh pozemku orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín, pro obec Poříčany, katastrální území Poříčany, na listu vlastnictví
č. 656, se odkládá ze dne 31.5.2019 na n e u r č i t o .
Odůvodnění:
Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 29.4.2019 usnesení o nařízení dražebního
jednání (dražební vyhlášku) č.j. 189 EX 464/07-220 Jelikož bylo povinným podáno odvolání do
tohoto usnesení o nařízení dražebního jednání, je dražební jednání nutno odročit do doby rozhodnutí o
podaném odvolání.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o
písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez
těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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.
V Praze dne 29.05.2019
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
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