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č.j.: 145 EX 201/16-96

U S N E S E N Í 

Soudní  exekutor  Mgr.  Hynek Sekyrka,  Exekutorský úřad Praha 1,  se sídlem Murmanská  1475/4,  10000 
Praha 10, pověřený k provedení exekuce  Okresním soudem v Kladně ze dne  21.12.2016 č.j.  20 EXE 28/2016-17, 
podle vykonatelného  notářského zápisu JUDr. Tomáše Bacílka, notářského kandidáta JUDr. Bohumily Račokové, 
notářky  v  Kladně,  č.j.  NZ  809/2016,  N  830/2016 ze  dne  19.10.2016,  k uspokojení  pohledávky  oprávněného: 
DANGLART Services,  s.r.o.,  se sídlem Vlkova 631/24,  Praha,  IČ: 27432378,  práv. zast.  advokátem Mgr. Pavel 
Bučina,  advokát,  se sídlem T. G. Masaryka 108 , Kladno,  PSČ: 272 01, IČ: 73629529, proti  povinnému:  Dental 
komplement s.r.o., se sídlem Sportovců 2457/, Kladno, IČ: 24231657
rozhodl ve věci provedení exekuce dražbou movitých věcí 

takto:

I. Dražba movitých věcí nařízená usnesením exekutora č.j. 145 EX 201/156-65 na den 31.10.2017 
v 9,30 hod s místem konání Kladno, Sportovců 2457 se odkládá na neurčito.

Odůvodnění:
V rámci provádění exekuce byla na den 31.10.2017 v 9,30 hod nařízena dražba movitých věcí usnesením 

exekutora č.j. 145 EX 201/16-65. Před vlastním zahájením dražby byl do podatelny exekutora doručen návrh třetí 
osoby na postup dle ust.  § 68 e.ř. s tím,  že draženy mají  být věci,  kterým třetí osoba prezentuje své vlastnictví. 
S ohledem na uvedenou skutečnost,  za účelem rozhodnutí  exekutora  o podaném návrhu bylo rozhodnuto konání 
dražby odložit na neurčito.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Praze dne: 31.10.2017  
L.S. Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

 
Osoby, kterým se doručuje rozhodnutí:
oprávněný 
povinný
orgán obce v jejímž obvodu je konána dražba
orgán obce v jejímž obvodu je sídlo povinného
EÚD
portál dražeb

K písemné žádosti  účastníka,  kterému byl  doručen listinný stejnopis  bez  otisku razítka a podpisu,  vyhotovený v součinnosti  s  provozovatelem 
poštovních služeb (hybridní pošta), se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické 
podobě a podepsaná podle § 16a stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi v sídle  
úřadu na technickém nosiči dat. 
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