
č.j.: 067 EX 24041/15-90 
č.o.:  

U S N E S E N Í 
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 36 

EXE 4679/2015, které vydal Obvodní soud pro Prahu 3, dne 4.1.2016 ve prospěch oprávněného 
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000, Praha, adresa pro doručování HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Městská policie Praha, Korunní 98, 10100, Praha 10, IČ 00064581 a v neprospěch povinného  
 rozhodl v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu t a k t o : 

Soudní exekutor ruší usnesení – dražební vyhlášku č.j. 067 EX 24041/15 - 67, ze dne 7.4.2017. 

Odůvodnění: 

Dne 7.4.2017 nařídil soudní exekutor usnesením č.j. 067 EX 24041/15 - 67 dražbu nemovitých věcí 
povinného zapsaných na LV č. 7 pro okres  Klatovy obec Nalžovské Hory a katastrální území Ústaleč 
- pozemek parc.č. St. 21/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 901 m2, kdy součástí 
pozemku parc.č. St. 21/2 je stavba: Ústaleč, č.p. 1, rod. dům a dále pozemek parc.č. 47/1 – ovocný 
sad – o celkové výměře 4074 m2. Ještě před uskutečněním dražebního jednání došlo k úhradě 
celkové dlužné částky povinným. S ohledem na danou skutečnost rozhodl soudní exekutor tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a dražební vyhlášku zrušil. 

P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není proti tomuto usnesení 
odvolání přípustné.   

V Praze dne 3.5.2017  

otisk úředního razítka 

Mgr. Jiří Komárek, v.r. 
exekutorský kandidát ustanovený zástupce soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. Mail: e-

podatelna@exekuce.eu 

Za správnost: 
Pavla Urbanová

 

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. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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. 


