
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

Číslo jednací: 124  EX 25750/12-282 
Číslo oprávněného:CET154053 

U S N E S E N Í 
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j. 16 EXE 9965/2012-11, ze dne 21. 1. 

2013, které vydal Okresní soud v Litoměřicích, na základě exekučního titulu, jímž je rozhodčí nález č.j. 54304/12, který vydal JUDr. Marek Ivičič dne 15.08.2012 a který se stal pravomocným dne 30.08.2012 a vykonatelným dne 

02.09.2012, k vymožení pohledávky  

oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, reg.č. B 542 097 902, bd Haussmann 1, 75009, Paříž, IČ 03814742, zast. Mgr. MICHAELA FUCHSOVÁ, advokátka, Karla Engliše 3208/5, 15000, PRAHA 5  

proti povinnému: 1. František Drbal, Mukařov 14, 41145, Lovečkovice, nar.28.01.1981,  

2. Zuzana Drbalová, Mukařov 14, 41145, Lovečkovice, nar.07.01.1987, IČ 01135465 

 
v souladu s ust. § 52 odst. 1 zák. č 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen „e.ř.“) ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 167 zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“) 
 
rozhodl takto: 

soudní exekutor odročuje elektronickou dražbu 
 

nařízenou na základě usnesení (dražební vyhlášky) č.j. 124 EX 25750/12-181 ze dne 11. 11. 2015 konanou prostřednictvím elektronického portálu dražeb na adrese www.drazby-exekutori.cz dne 04.02.2016  s časem zahájení 11:30 
hod ohledně nemovitostí: 

 

 
 
Dražba se z důvodu zahájení insolvenčního řízení odročuje na neurčito. 
 
Poučení:    Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

 

V Litoměřicích dne 2.2.2016    
 otisk úředního razítka 

                                                                                                                             JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.  
                             soudní exekutor  
                                Exekutorský úřad Litoměřice 
 
vyřizuje: Humburská Kateřina  
za správnost vyhotovení: Milena Zahálková 


