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Usnesení

     Soudní exekutor: Mgr. Magdaléna Popková, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem  Truhlářská 515, Liberec,  
pověřený provedením exekuce dle  usnesení o nařízení exekuce Česká republika, v zastoupení Obvodního soudu 
pro  Prahu 4  ze  dne  21.07.2015 č.j.  72  EXE 2700/2015-15 vydaného na  základě  vykonatelného rozhodnutí 
Okresního  soudu  Praha-západ  ze  dne  30.10.2014 č.j.  16  C  513/2014-15,  rozhodl  ve  věci  uspokojení 
pohledávky oprávněné(ho) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, 
zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Obchodním soudem v  Paříži  pod  č.  542  097  902 (1954B09790), 
jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl.77003, se sídlem Karla Engliše 3208/5, 
Praha  5,  Smíchov,  IČ:  03814742,
práv. zast. advokátem JUDr. Michaela Fuchsová, Ph.D., advokátka, se sídlem Voršilská 130/10, Praha-Nové 
Město, PSČ: 110 00, IČ: 63629372,  proti povinné(mu): Marcela Havelková, bytem Imrychova 982/5, Praha, 
PSČ: 143 00,  dat. nar.: 01.05.1964,   v částce 10.072,- Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou 
v řízení stanoveny

takto:

Dražební jednání nařízené na den 28.5.2020 v 13:00 hodin, které mělo proběhnout elektronicky na portálu 
www.exdrazby.cz od 28.5.2020 v 13:00 hodin do 15:00 hodin týkají se spoluvlastnického podílu povinné o 
velikosti 1/12 na nemovitostech s příslušenstvím: Pozemek p. č. 2387, vše zapsáno na LV 209, Katastrální  
úřad Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, Katastrální území Vraclav, Obec Vraclav, 
se  odročuje  na  den  10.9.2020  od  13:00  do  15:00  hodin  s  elektronickým  konáním  na  portálu 
www.exdrazby.cz

Odůvodnění:

 Konání jednání bylo odročeno na základě opatření proti šíření a zmírnění následků Covid-19, kdy je 
zakázáno konat dražby do 30.06.2020.

Poučení: 
Proti tomuto usnesení procesní povahy není odvolání přípustné. 

V Liberci dne 15.04.2020

Mgr. Magdaléna Popková, v.r.
soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Pavlína Válková

K  písemné  žádosti  účastníka,  kterému  byl  listinný  stejnopis  doručen,  se  zašle  elektronickou  poštou  na  
elektronickou  adresu,  uvedenou  v  žádosti,  písemnost  vyhotovená  v  elektronické  podobě  a  elektronicky 
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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