
Č.j. 189 EX 1958/17-93
zn. oprávněného: 031809

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem 
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud ve 
Vsetíně ze  dne  22.08.2017 č.j.  31  EXE  1701/2017-22,  vydaného  podle  vykonatelného  rozsudku 
Vrchní soud v Olomouci, č.j. 13 VSOL 21/2017-119 ze dne  30.05.2017, a vykonatelného  rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 36 ICm 394/2015-84 ze dne 02.11.2016, ve věci

oprávněného: GNOSTIKON s.r.o., Koněvova 1107/54, Praha-Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 26430975, 
práv.zást:   JUDr. Pavel Vyroubal, advokát, Palackého 168, Vsetín, PSČ:755 01

proti
povinnému: Tomáš Helis,  Nový Hrozenkov  č.p.  826,  Nový Hrozenkov,  PSČ:  756 04,  dat.nar. 

15.10.1986, práv.zást.:   JUDr. Josef Červinka, advokát,  Nový Hrozenkov č.p. 843, 
Nový Hrozenkov, PSČ: 756 04,dat.nar. 24.05.1942

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného  , náklady nalézacího řízení ve výši 24.497,- Kč 
a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce, vydává v souladu s ust. § 52 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
(dále jen "e. ř.")   t o t o :

Usnesení o odročení dražebního jednání: 

Soudní  exekutor  tímto  usnesením  rozhodl,  že  dražební  jednání,  jehož  předmětem je 
dražba nemovitých věcí povinného, konkrétně:

se odkládá ze dne 28.12.2018 na    22.1.2019 v 8.00 hod. .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   n e n í   přípustný opravný prostředek. 



Není-li  tato  písemnost  opatřena  otiskem  úředního  razítka  a  podpisem,  jedná  se  o 
písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez 
těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České 
republiky  – kancelářský  řád).  Dle  ust.  §  17b  stav.  předpisu EKČR -  kanc.  řád,  k 
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, 
se  zašle  el.  poštou  na  el.  adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost  vyhotovená  v  el. 
podobě  a  podepsaná  podle  §  16a  nebo  se  předá  účastníkovi  v  sídle  úřadu  na 
technickém nosiči dat.

V Praze dne 28.12.2018

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 4
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