
č.j. 211 EX 78/19-124

USNESENÍ

1Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán pověřený k provedení exekuce pověřením vydaném Okresním soudem v Trutnově
ze dne 18.01.2019 č.j. 21 EXE 45/2019-8 na základě vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu Trutnov č. j.
106 C 11/2018-24 ze dne 17.07.2018,  2 na návrh oprávněného  Peter Pira, bytem Konopišťská 15, Praha,  dat. nar.:
14.04.1984 a  proti povinnému  1/ BIOOBCHOD.CZ s.r.o., se sídlem Antonína Wagnera č.p. 591, Dvůr Králové nad
Labem, PSČ: 544 01, IČ: 27520927; 2/  Rostislav SIKSTA, bytem Antonína Wagnera č.p.  591, Dvůr Králové nad
Labem, PSČ: 544 01,  dat. nar.: 18.07.1978, rozhodl

takto:

I. Dražební jednání nařízené na den 10.3.2021 na základě Dražební vyhlášky č.j. 211 EX
78/19-86, ze dne 4.12.2020 a Usnesení č.j. 211 EX 78/19-116, ze dne 10.2.2021, se  odročuje na
neurčito.

Odůvodnění:

Na den 10.3.2021 od 13:00 hod. nařídil soudní exekutor na základě Dražební vyhlášky č.j. 211 EX 78/19-86, ze dne
4.12.2020 a na základě Usnesení č.j. 211 EX 78/19-116, ze dne 10.2.2021, elektronické dražební jednání nemovitých
věcí, a to konkrétně:

Shora uvedené nemovité věci  tvoří  jeden  funkční  celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi  jako  jeden
komplex. Příslušenství  tvoří:  venkovní  úpravy (zemní sklep, betonové plochy, septik,  vrtaná studna, technologické
zařízení), trvalý porost.
 

úřední hodiny: Po, St 9 - 11,30 hod., 13 - 15 hod.
bankovní spojení: č. ú. 3237698359/0800, VS 782019
Út, Čt 9 - 11,30 hod.



S ohledem na  podaný  insolvenční  návrh  povinného,  odročil  soudní  exekutor  dražební  jednání  na  neurčito,  jak  je
uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Poučení.: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

V Pardubicích dne 03.03.2021

Mgr. Petr Pelikán v. r.
soudní exekutor

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:
Šárka Dalecká, DiS.
pověřený soudním exekutorem

Tento dokument vznikl pouze v elektronické podobě a do listinné podoby byl vyhotoven v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb. Dle ust.
§ 17b odst. 3 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis  doručen,  se  zašle  elektronickou  poštou  na  elektronickou  adresu  uvedenou  v žádosti  písemnost  vyhotovená  v elektronické  podobě  a
podepsaná dle ust. § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. Dle ust. § 16a odst. 1 kancelářského
řádu se písemnost vyhotovená v elektronické podobě opatří uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost
vytvořil, anebo elektronickou značkou.
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