
Č.j.: 137Ex 11210/10-171
Ev.č. opr.MB-02730

Usnesení

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský  úřad  Brno-venkov,  pověřený  Okresním  soudem  v  Mladé  Boleslavi 
provedením   exekuce na základě  usnesení č.j. 6 EXE 1974/2010-6 ze dne 02.07.2010, kterým byla nařízena exekuce dle 
platebního rozkazu č.j. 8 EC 57/2010 ze dne 09.03.2010 vydaného Okresním soudem v Mladé Boleslavi, který nabyl právní 
moci dne 31.03.2010a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Bohemia Faktoring, s.r.o.
se sídlem Letenská 121/8, PRAHA 1, PSČ: 118 00, IČ: 27242617

(dále pouze oprávněný)

proti

povinnému: Karel Strejček
bytem Máchova 500, Bělá pod Bezdězem, PSČ: 294 21, dat.nar.: 25.09.1963

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 2.630,- Kč   
úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 2.030,- Kč ode dne 17.10.2008 do 
zaplacení      
nákladů nalézacího řízení ve výši 8.220,- Kč     
předběžných nákladů exekuce ve výši 23.910,58 Kč 

rozhodl
takto:

Dražební jednání nařízené elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního 
serveru: http://drazby.exekutorbrno.cz/ na den  28.07.2016 v 10:00 hod.  

s e  o d r o č u j e  n a  n e u r č i t o .

Odůvodnění:

Usnesením  soudního  exekutora  ze  dne  14.06.2016 č.j.  137Ex  11210/10-167  byla  nařízena  dražba  nemovité  věci  - 
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ ve vlastnictví povinného 

V rámci exekuce bylo zjištěno, že došlo ke změně výměry prodávaných nemovitostí. S ohledem na uvedené rozhodl soudní 
exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Brně dne 11.07.2016 
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

___________________________________________________________________________________________________
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.
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