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EXEKLTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor
náměstí Starosty PavlaS, 27201 Kladno, IC 65402367, DIC CZ6305230580
Tel 314 004 567—570, e-mail. epodatelna@eukladno cz, wwweukladnocz, DS h4kswpm
bankovní spojeni 43-756184024710100. Komerční banka. as
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150 EX 663/18-67

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera. Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na základě
vykonatelného elektronického platebního rozkazu čj. EPR 162969/2016 4 ze dne 22.09.2016, který vydal Okresní
soud v Blansku a usnesení/pověření soudní exekutora čj. 9 EXE 715/2018-9. které vydal Okresní soud v Blansku dne
18.04.2018 o vymoženi pohledávky, oprávněného: CESKY ROZHLAS se sídlem Vinohradská 12 Praha. lC:
45245053. proti povinnému: SLS Swedish Lottery Systems, spol. s r.o.. zkratka SLS. spol. s r.o.. se sídlem Bukovina
č.p. 33, Bukovina, PSC: 679 05. IC: 49444760, pro 1.620,- Kč s příslušenstvím. a pro náklady exekuce
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rozhodl takto:
dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 23.05.2019 v 09:00 hod. prostřednictvím elektronickéh
o
systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, usnesením č.j. 150 EX 663/18-53,

jehož předmětem měla být nemovitá věc:
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zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Blansko, pro obec Bukovina, katastrální území Bukovina, na listu vlastnictví č. 242
se nekoná
Odůvodnění

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením čj. 150 EX 663/18ydal v souladu 336b odst. 1,2 OSŘ za
použití 52 odst. 1,2 ER dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den 23.05.2019 v 09.00 hod.
s tím, že předmětem dražby budou nemovité věcí uvedené ve výrokově části tohoto usnesení. Povinný před zahájením
dražebního jednání část pohledávky uhradil.

P o u Č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na
elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost vyhotovená v elektronické podobě a elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Kladně, dne 02.05.2019
Otisk úředního ra:ítka
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Tereza Bachová
pracovník pověřen soudním exekutorem
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