
č.j. 144 EX 14784/13-139
ev. č. opr. 2780941507

U S N E S E N Í

     Soudní exekutor  JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín,  
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného  rozhodnutí českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad č.j.  118 
067/2009-631/ HrV ze dne 14.07.2010 (exekuční titul) a na základě pověření Okresního soudu v Jeseníku ze dne 14.11.2013 č.j. 1 EXE 
1818/2013-14 ve prospěch
oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s.

sídlem Tomíčkova 2144/1, PRAHA 4, 148 00, IČO: 64949681 
práv.zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát, Riegrova 379/ 18, Olomouc, 779 00

povinnému:
proti

Natalie Botová
bytem Ondřejovice č.p. 231, Zlaté Hory, 793 76, dat.nar. 28.01.1988

pro 8.334,- Kč s přísl.,

rozhodl  t a k t o  :

Dražební jednání nařízené k prodeji nemovitosti, a to:

SJM (manžel povinné Ján Bota, dat. nar.: 05.07.1978)

na den 11.10.2017,  které  mělo  proběhnout  prostřednictvím elektronického  systému dražeb  na  internetu  na  adrese  portálu: 
www.exdrazby.cz. od 10:00 hod. do 11:00 hod. usnesením č.j. 144 EX 14784/13-126, ze dne 08.08.2017, se končí. 

O d ů v o d n ě n í

     Ve věci byla nařízena dražba na den 11.10.2017, která měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu 
na adrese portálu:  www.exdrazby.cz. od 10:00 hod. do 11:00 hod. Žádný z řádně přihlášených dražitelů, kteří složili dražební jistotu, 
neučinil ani nejnižší podání, dražba byla tedy bezúspěšná. Soudní exekutor podle ust. § 336m odst. 1 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1,2 
EŘ dražbu skončil. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Praze dne 11.10.2017
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
                                                soudní exekutor
                        

Za správnost vyhotovení: 
Monika Kadlecová
pověřená soudním exekutorem

Poučení: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti 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.
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