č. j. 189 EX 211/19-46

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 pověření Okresní soud v
Náchodě ze dne 31.01.2019 č.j. 19 EXE 126/2019-14, vydaného podle vykonatelného elektronického
platebního rozkazu Okresního soudu v Náchodě, č.j. EPR 280486/2018 - 6 ze dne 21.11.2018, ve věci
oprávněného:

proti
povinnému:

G. P. Investments a.s., Ostrovského 253/3, Praha, PSČ: 150 00, IČ: 28507461,
práv.zást: Mgr. Martin Straka, advokát, , Londýnská 674/55, Praha, PSČ:120 00

Petr Ticháček, Nám. Čs. Armády č.p. 5, Hronov, PSČ: 549 31, dat.nar. 28.01.1969

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
165.000,- Kč a její příslušenství, a povinnosti povinného zaplatit 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:
- bytová jednotka7 v budově č.p. 198, stojící na pozemku parc. č. St. 959,
- bytová jednotka8 v budově č.p. 198, stojící na pozemku parc. č. St. 959,
- bytová jednotka9 v budově č.p. 198, stojící na pozemku parc. č. St. 959,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec Trutnov, katastrální území Trutnov, na listu
vlastnictví č. 9882
podíl na společných částech 2881/7785
- byt.dům číslo popisné 198, stojící na pozemku parc. č. St. 959,
- pozemek parcelní číslo St. 959, o výměře 328m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec Trutnov, katastrální území Trutnov, na listu
vlastnictví č. 9826
se odkládá ze dne 2.11.2020 na 2.12.2020 v 11.00 hod. .
Odůvodnění:
Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 1.10.2020 usnesení o nařízení dražebního
jednání (dražební vyhlášku) č.j. 189 EX 211/19-38. Jelikož bylo zjištěno, že do dnešního dne nebyla
dražební vyhláška doručena povinnému, je dražební jednání nutno odročit do doby, kdy bude
povinnému řádně doručeno.
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 30.10.2020
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

