č.j.: 067 EX 2445/12-163
č.o.: 6557091904

USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 8
EXE 2408/2012-9, které vydal Okresní soud Plzeň-jih, dne 29.6.2012 ve prospěch oprávněného GE
Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028, Praha 4 - Michle, IČ 25672720, zast. JUDr. Jan
Brož, advokát, Sokolská 1788/60, 12000, Praha 2 a v neprospěch povinného:
Václava Benešová, Kasejovice 98, 33544, Kasejovice, nar.09.07.1965
rozhodl takto:
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu
odročuje
dražební jednání nařízené usnesením ze dne 12.8.2015, č.j. 067 EX 2445/12-132, a to na den
22.10.2015 v 13:00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz. Elektronická dražba
bude skončena nejdříve dne 22.10.2015 v 14:00 hod.
Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou ze dne 12.8.2015, č.j. 067 EX 2445/12-132, byla na den 22.9.2015
v 11:00 hod. nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví 738, pro
okres Plzeň-jih, obec Kasejovice a katastrální území Kasejovice. Předmětné usnesení nenabylo před
zahájením dražebního jednání právní moci. Z tohoto důvodu soudní exekutor rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a dražební jednání nařízené na den 22.9.2015 odročil na den
22.10.2015.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.
V Praze dne 18.9.2015
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
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. podob ě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

