JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, tel. 312664522, fax 312664521, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, IČ: 41948777
Na všech podáních v této věci uveďte:

č.j. 088EX 2373/05-112

USNESENÍ
JUDr. Jana Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení Okresního soudu v Berouně č.j. 11 Nc 4875/2005-7 ze dne 31. října 2005,
pravomocného dnem 12.12.2006, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného rozsudku Okresního
soudu v Příbrami č.j. 5C 64/2004-86 ze dne 20. října 2004 k vymožení pohledávky
oprávněného:
Michaela Fenyková, nar. 29.08.1978
bytem: Přemyslovská 24/2003, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
právní zástupce: JUDr. Lenka Čambálová, advokátka,
AK L. Zápotockého 3094 , 272 01 Kladno

proti povinnému:
za účasti:

Anna Mašková, nar. 14.06.1970
bytem: Čs. Armády 601/23, 160 00 Praha 6
Václav Mašek, nar. 16.04.1957
bytem: Řesanice 26, 335 44 Kasejovice

v částce Kč 136.570,- s příslušenstvím, jež sestává z 2% úroku z prodlení ročně z dlužné částky od 3. června
2004 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení v částce Kč 37 899,- a pro náklady této exekuce , rozhodl
dle ustanovení § 55b zákona č. 120/2001 Sb. takto:

I. Dražební jednání, nařízené usnesením č.j. 088EX 2373/05-103 ze dne 20. září 2013 na
den 3. prosince 2013 od 10,00 hodin, na nemovitosti povinného zapsané jako společné jmění
manželů Anna Mašková, nar. 14.06.1970 a Václav Mašek, nar. 16.04.1957, a to:

,

se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Dne 20. září 2013 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku, kterou nařídil dražební jednání na den 3. prosince
2013. Proti dražební vyhlášce podala povinná Anna Mašková, nar. 14.06.1970 a její manžel Václav Mašek, nar.
16.04.1957 dne 29.10.2013 společné odvolání. O odvolání bude nyní rozhodovat Krajský soud v Praze, proto
soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Kladně dne 31. října 2013
otisk úředního razítka

JUDr. Jana Škofová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Kladno
Osoby, kterým se usnesení doručí:
1. oprávněný – doporučeně do vlastních rukou
2. povinný - doporučeně do vlastních rukou
3. osoby, jímž byla doručena dražební vyhláška

