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Č.j.: 154 EX 402/13-88

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad
Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou (dále jen jako „exekuční
soud“) č.j. 6 EXE 1685/2013-14 ze dne 09.12.2013, a podle exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
č.j. 14 C 15/2012-57 ze dne 05.08.2013, v exekuční věci oprávněného: 1/ Společenství Josefův Důl 316, IČ 28716809, se sídlem
Josefův Důl 316, 468 44 Josefův Důl u Jabl.n.N., právní zastoupení: Mgr. Iveta Čaňková, advokátka, se sídlem AK 28. října
2073/31, 466 01 Jablonec nad Nisou, proti povinnému: 1/ Quyen Nhan Do, nar. 22.06.1969, IČ 47771011, bytem Dolní Maxov
217, 468 44 Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, 2/ Lenka Doová, nar. 23.03.1964, IČ 45993301, bytem Dolní Maxov 217, 468 44
Josefův Důl, vydává podle § 52 zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále jen
jako „e.ř.“) ve spojení s ustanovením § 119 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen jako „o.s.ř.“), toto usnesení:
I. Dražební jednání, které bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 402/13-69 ze dne 11.04.2016, se odročuje
na neurčito.

Odůvodnění: Usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 402/13-69 ze dne 11.04.2016, bylo v rámci provádění exekuce
prodejem nemovitých věcí povinného nařízeno dražební jednání.
Vzhledem k tomu, že v době po vydání dražební vyhlášky a před zahájením dražebního jednání, bylo proti povinné ad 2/ zahájeno
insolvenční řízení (toto je vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec pod sp. zn. KSLB 57 INS 12572/2016),
soudní exekutor nemůže činit úkony směřující k provedení exekuce (§ 46 odst. 7 e.ř.). Z tohoto důvodu soudní exekutor odročil
dražební jednání na neurčito. Nebude-li insolvenčnímu návrhu vyhověno, soudní exekutor po právní moci příslušného rozhodnutí
stanoví nový termín dražebního jednání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné podle § 202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.
V Jablonci nad Nisou, dne 26.05.2016
otisk úředního razítka
Mgr. Jan Mlynarčík, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské
komory Česká republiky – Kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a
podepsaná podle § 16a Kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém
nosiči dat.
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Doručuje se:

- oprávněný;
- další oprávnění;
- povinný;
- spoluvlastníci dražených nemovitých věcí;
- osoby, o nichž je soudnímu exekutovi známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo
výhradu zpětné koupě;
- osoby, o jejichž nájemním právu, pachtovním právu, výměnku nebo právu odpovídajícímu věcnému
břemeni, bylo rozhodnuto tak, že takové právo zaniká (§ 336a odst. 2 o.s.ř.);
- osoby, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za
povinným a příslušnými listinami je prokázaly;
- finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu se nachází nemovitá věc;
- finanční úřad a obecní úřad, v jejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání);
- Česká správa sociálního zabezpečení;
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky;
- obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc;

Soudní exekutor tímto ve smyslu § 336c odst. 3 o.s.ř. žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby tuto vyhlášku
nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

