č.j.: 180 EX 2265/18-337
č.o.:

USNESENÍ
Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 16Nc
15764/2008-17, které vydal Okresní soud v Pardubicích, dne 30.5.2008 ve prospěch oprávněného
Sampa Invest, s.r.o., Jeseniova 1151/55, 13000, Praha, IČ 27107515, zast. Řehák Petr, Mgr.,
advokát, Domažlická 1256/1, 13000, Praha a v neprospěch povinného:
LENKA GÜNNEROVÁ, Fügnerova 225, 53351, Pardubice, nar.25.02.1954
rozhodl takto:
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu
odročuje
elektronickou dražbu nařízenou usnesením č.j. 180 EX 2265/18-322, ze dne 28.4.2022, a to na
den 14.07.2022 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz, konec dražby dne 14.07.2022 v 11:30 hod.
Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou č.j. 180 EX 2265/18-322, ze dne 28.4.2022, byla na den
23.06.2022 nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 277
v katastrálním území Švihov:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci:

V průběhu exekučního řízení bylo zjištěno, že z technických důvodů nelze dražební jednání
uskutečnit.
Z tohoto důvodu soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a
dražební jednání nařízené na den 23.06.2022 odročil na den 14.07.2022 od 10:00 hod.
Soudní exekutor vydal usnesení č.j. 180 EX 2265/18-337 ze dne 06.06.2022, kterým stanovil pouze
nový termín konání dražebního jednání, a to vzhledem k tomu, že všechny ostatní podmínky dražby
nebyly změněny. Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 246.667,- Kč. Výše jistoty stanovena na
částku 80.000,- Kč.

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský 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.

P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné.
V Praze dne 6.6.2022
otisk úředního razítka
Mgr. Jakub Jetmar, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
Doručuje se:
Oprávněný, povinný
Gunner Jan
Sampa Invest s.r.o.
Úřad městského obvodu Pardubice VII
Obecní úřad Miřetice (vyvěsit na úřední desku)
Městský úřad Hlinsko
Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Hlinsku
ČSSZ, VZP ČR
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
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