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U s n e s e n í
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě pověření soudního exekutora vydaného Obvodním
soudem pro Prahu 1 dne 29.07.2020 č.j. 49 EXE 1786/2020-21 podle vykonatelného
exekučního titulu: rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 17C232/2016-207 ze
dne 12.06.2018, rozsudek Městského soudu v Praze, č.j. 23 Co 6/2019-239 ze dne
30.01.2019 ve věci oprávněné: TRIGER TRADE s.r.o., sídlem Sokolovská 388/61,
Karlovy Vary, PSČ 360 05, IČ: 29104327, proti povinnému: Petr Ladin, bytem
Vodičkova 677/10, Praha-Nové Město, PSČ 110 00, nar. 09.09.1976, IČ: 65458010, k
uspokojení peněžitého plnění oprávněné, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
takto :
I.
Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 28.7.2021, č.j. 041 EX
200/20-57, vydané soudním exekutorem Mgr. Milošem Dvořákem, Exekutorský
úřad Sokolov, týkající se dražby těchto nemovitostí povinného, včetně
jejich příslušenství:

s e

z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í :
Dražební jednání se zrušuje, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, a
to z důvodu zániku pověření soudního exekutora k provedení exekuce dle ust. § 51
písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., neboť pohledávka, její příslušenství a náklady
exekuce byly k datu vydání tohoto usnesení zcela vymoženy.
Na základě této skutečnosti soudní exekutor rozhodl o zrušení Usnesení o nařízení
dražebního jednání shora citovaného, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst.
1 písm. a) OSŘ].

Toto usnesení se doručuje:
a) oprávněné,
b) povinnému,
c) majiteli věcného břemene: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín, 405 02, Děčín, IČ 24729035,
d) Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem,
e) Finančnímu úřadu pro hlavní město Praha – Územní pracoviště pro Prahu
1,
f) Magistrát města Ústí nad Labem,
g) Magistrát hlavního města Prahy,
h) PSSZ,
i) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4, 130 00 Praha 3,
j) Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem.
V Lokti, dne 13.09.2021
Za správnost vyhotovení:
Helena Činčerová
pověřená soudním exekutorem
podatelna@eusokolov.cz

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

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 nebo
v listinné podobě.

