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Č.j. 139EX 12004/18-067  

zn. opr. 285258 

 

Usnesení o zrušení elektronické dražby 
 

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh 

pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27.6.2018, 

č.j. 34EXE1082/2018-14, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí Český telekomunikační úřadu 

- odbor pro oblast Prahy č.j. ČTÚ-61086/2017-631/StŽ ze dne 7.3.2018, který nabyl právní moci dne 11.4.2018, 

vykonatelného dne 27.4.2018 v exekuční věci 

oprávněného:  Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových čp. 2808 / čo. 2, 155 00  Praha 5 - Stodůlky , 

IČ: 25788001, práv. zast. Mgr. Marek Lošan, advokát se sídlem Na Florenci čp. 2116 / čo. 15, 110 00 

Praha - Nové Město  

proti 

povinnému:  Libor Fiala, bytem náměstí Bořislavka čp. 2030 / čo. 5, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 67769730, 

nar. 22.5.1973  

pro dlužnou částku ve výši: -  Jistina 6 216,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce,  

 

rozhodl takto 
 

I.  Elektronická dražba nemovitých věcí povinného, nařízená usnesením ze dne 26.11.2019 č.j. 

139EX 12004/18-059 (dražební vyhláška) na den 16.1.2020 v 13:30 hod.,    s e   r u š í . 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Usnesením ze dne 26.11.2019 č.j. 139EX 12004/18-059 soudní exekutor vydal dražební vyhlášku, kterou 

nařídil provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinného na den 16.1.2020 v 13:30 hod. prostřednictvím 

portálu www.drazby-exekutori.cz. Předmětem dražby jsou: 

 

 

 
Příslušenství a součásti nemovitých věcí, kterých se dražba týká: nebylo zjištěno. 

 

 Vzhledem k tomu, že pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly ke dni 

5.12.2019 zcela uhrazeny, dle ust. § 51 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, soudnímu exekutorovi 

zaniklo oprávnění k vedení exekuce, a proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je výše uvedeno, a elektronickou 

dražbu nemovitých věcí povinného zrušil. 

 
 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

 
 V Zábřehu dne 6.12.2019 

 
Mgr. Marcel Kubis 

soudní exekutor 

http://www.drazby-exekutori.cz/


 
Za správnost vyhotovení: 

Šufajzl Martin 

 

z pověření soudního exekutora 

Mgr. Marcela Kubise 

 

 
Poučení: 

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. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p., 
organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České 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 nebo se předá účastníkovi v sídle 
úřadu na technickém nosiči dat. 
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