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UsNEsENí o oDRočeruíDRAŽeeruíno RoKU
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě pověření, kterévydal okresnísoud v Benešově dne 7.1'2020,ć..j'27Ex1tl63/20t9-to,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: eĺektronický platební rozkaz ze dne
72.9.2ot8, č.j. EPR209808l20t8-5 vydal okresnísoud v Benešově k uspokojení pohledávky oprávněného: oSPEN s.r.o.,
Hradecká 1383, 53501 Přelouč Přelouč, lČo 25262823, zast. Mgr. Tomáš Svoboda, advokát, Lublaňská 5o7/8, I2ooo
Praha Vinohrady, lčo 05686687, proti povinnému: Roman šípek,okružní 275/275, 2574IÍýnec nad Sázavou Týnec
nad Sázavou, nar' 23'7't968, lČo ffi824876, v částce 56 657,10 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce, jejichŽ
výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

rozhodl takto:
E

Dľažebnírok movitých věcí oznámený na den 3o,4.2o2L se odročuje na den 2.7,2o2L a bude zahájen
v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - čekyni, Zámeckáulice 230.
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V souvislosti s nabytím účinnostizákona číslo155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2o2I Sb., kterým se
mění zákon č' 99/7963 Sb', občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. !20/200t Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve zněnÍ pozdějších předpisů, a zákon ć' ttg/20ot Sb., kterým se
stanoví pravidla pro případy souběŽně probíhajícÍchvýkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
797/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírněnÍ dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnícíse
soudního řízení, poškozené, oběti trestných čĺnůa právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se odročuje již nařÍzený dražební rok movitých věcí na den2'7.202Ise
začátkem v 8:00 hodin.
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Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Přerově dne27.4.2027
Mgr. Karel Pásek, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
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