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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod se sídlem Bělohradská 299, 580
01 Havlíčkův Brod, pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 11
EXE 2317/2014, ze dne 13.05.2014, které vydal Okresní soud v Tachově , kterým byla nařízena exekuce
k návrhu
oprávněného: AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., Sládkova 309, 37701, Jindřichův Hradec II, IČ
60851252, zast. Mgr. Dušan Petrlík, advokát, Mánesova 11/3b, 37001, České Budějovice
proti povinnému: RADEK HENDRICH, Lom u Tachova 69, 34701, Lom u Tachova, nar.13.05.1973,
IČ 61128716, zast. JUDr. Květoslava Tomanová, advokát, Nám. Republiky 87, 34701, Tachov
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .............................................. 625 444,00 Kč s příslušenstvím

Rozhodl takto:
Dražební rok stanovený dražební vyhláškou č. j. 050 EX 1858/14-124 ze dne 24.2.2020 na den
7.4.2020 v 9:00 hod ohledně nemovitých věcí ( dále jen nemovitosti ) a jejich příslušenství, a to:

Vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Tachov, pro obec Lom u Tachova a katastrální území Lom u Tachova na listu vlastnictví č. 52.
Příslušenství: kolna

se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 28.3.2020 podal povinný návrh na zastavení a odklad prováděné exekuce, kdy povinný navrhl
celkové zastavení exekuce a současně uvedl i důvody, pro jím navrhovaný odklad provedení exekuce.
Jelikož soudní exekutor postoupí exekučnímu soudu návrh na odklad k rozhodnutí, kdy s ohledem na
nařízenou dražbu na 7.4.2020 a na skutečnost, že do dané doby nelze očekávat, že by exekučním soudem
bylo o návrhu povinného nějak rozhodnuto, rozhodnul soudní exekutor, tak jak je ve výroku uvedeno a
dražební jednání odročil na neurčito, kdy s ohledem na rozhodnutí soudu o návrhu na zastavení a odklad
exekuce bude v řízení buď dále pokračováno nebo bude provedení exekuce odloženo, případně bude exekuce
zastavena.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1. písm. a) občanského soudního
řádu).
Poučení: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení v původním znění.
(Sp. Zn. oprávněného: )
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