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  Zn. pověření soudu: Naše zn.: V Praze dne: 

  22 EXE 1667/2016 - 24 183 EX 1765/16-396 27.12.2021 

 

USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Českomoravská 18/142, 190 00  Praha 9, na základě pověření 
k vedení exekuce, které vydal Okresní soud v Příbrami, dne 04.07.2016 pod č.j. 22 EXE 1667/2016 - 24 ve věci vykonatelného exekučního 
titulu  usnesení, které vydal Okresní soud v Příbrami, dne 07.10.2009 pod č.j. 26D 557/2007-171, jež se stalo pravomocným a vykonatelným 
dne 05.11.2009  v exekuční věci 

 
oprávněného: Peter Šalgo, bytem G. Bethlena čp. 61, 940 02 Nové Zámky - Nové Zámky, r.č. 750706/6919 
proti 
povinnému: Ladislav Hampeis, bytem 513 East, 16 th Street, North,  Vancouver BC. V7L2T7 - Canada, nar. 13.05.1949 
 
k vymožení peněžitého dluhu, 

 

rozhodla takto: 
 

I. Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j. 183 EX 1765/16-376 ze dne 14.10.2021 na den 28.12.2021 od 10,00 
hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz, k dražbě nemovitých věcí, a to: 

 

 
a jejich příslušenství: - přípojky inženýrských sítí, 
se odročuje na den 13.04.2022 od 10,00 hodin. 
 
 
II. V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j. 183 EX 1765/16-376 ze dne 14.10.2021 beze změn. 
 
 

Odůvodnění 
 

S ohledem na skutečnost, že se dosud nepodařilo doručit dražební vyhlášku všem osobám uvedeným v ustanovení § 336c o.s.ř., rozhodl 
soudní exekutor o odročení dražebního jednání na pozdější termín. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). 

      Mgr. Martina Havlová 
      soudní exekutor 

Otisk úředního razítka 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Komárek, koncipient 

z pověření soudního exekutora 

  
Upozornění: Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného 

elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. K písemné žádosti účastníka, kterému je listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na 
elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho 
zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
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