
Mgr. Andrea Říhová, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Kladno

28. října 1228, 273 09 Kladno – Švermov, IČ: 08721548
tel. 605 883 955 povinní, oprávnění, tel. 605 855 281 zaměstnavatelé, 605 855 487 třetí osoby, dražby

DS p48kf9i, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, www.exekutorkladno.cz

Na všech podáních v této věci uveďte:

č.j. 223EX 90001/99-24

Mgr. Andrea Říhová, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, se sídlem 28. října 1228,  
273 09 Kladno – Švermov, rozhodla na základě smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby  
ze dne 11.5.2021 a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů  

na návrh navrhovatele:
ISALIS v.o.s. IČ: 05720834
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 00  Praha 7

ve věci insolvenčního řízení dlužníka, vedeného pod sp.zn.:   KSUL 69 INS 13384/2020,   kterým je:  
Miroslava Rudinská, nar. 07.02.1991
bytem: Smetanova 507, 403 17  Chabařovice

takto:

I.  Dražba nařízena usnesením č.j.  223EX  90001/99-22 ze  dne 08.09.2021 na den 22.10.2021  
od 10:30 hodin na prodej na nemovitých věcech, a to:

se odročuje na neurčito. 

Odůvodnění:
Dne 08.09.2021 vydal soudní exekutor usnesením č.j. 223EX 90001/99-22 dražební vyhlášku, kterou
nařídil dobrovolnou dražbu shora uvedených nemovitých věcí dlužníka. Vzhledem k tomu, že byla
podána vylučovací žaloba, rozhodl soudní exekutor tak, že odročil dražební jednání na neurčito. 

P o u č e n í:  Proti  tomuto  usnesení  není  dle  ustanovení  §  202  odst.  1  písm.  a)  o.s.ř.  přípustné
odvolání.

V Kladně dne 21. října 2021
otisk úředního razítka

Mgr. Andrea Říhová, LL.M.,
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                soudní exekutor
                        Exekutorský úřad Kladno

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele
poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude
zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a
opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze
rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Osoby, kterým se usnesení doručí:
1. oprávněný 
2. povinný a jeho manžel, když se jedná o nemovitou věc v SJM
3. osoby, které do řízení přistoupili a ty, jež mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě 
4. osoby, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným
5. osoby, o jejichž nájemním či pachtovním právu, výměnku nebo právu odpovídajícího věcnému břemeni bylo rozhodnuto, že prodejem v dražbě zanikne
6. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc – s publikací na úřední desce
7. obecní úřad, v jehož obvodu má povinný bydliště, sídlo nebo místo podnikání – s publikací na úřední desce
8. katastrální úřad – s publikací na úřední desce
6. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc – s publikací na úřední desce
10. Statutární město Kladno – s publikací na úřední desce
11. Portál www.okdrazby.cz
usnesení se zároveň vyvěsí na úřední desce exekutora a na webových stránkách exekutora: www.exekutorkladno.cz
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