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Č.j.: 159 EX 01406/17-454

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Pražákova 1024/66a, PSČ 639 00,
pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 4.12.2017, č.j. 49 EXE 5082/2017-18,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu, který vydal JUDr.  Radim Kuchta rozhodce dne 21.08.2017,
č.j. 1/2017, k uspokojení pohledávky oprávněného RS FINANCE, s.r.o., IČ: 26262045, Londýnská 216, 120 00 Praha 2,  proti
povinnému Ing. Martin Borovanský, IČ: 44859571, nar. 6.7.1970, Jánská čp. 13, 267 12 Loděnice - Jánská, ve výši
5 000 000,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :

Dražba nemovitých věcí povinného Ing. Martina Borovanského nařízená na den 9.3.2021 v 13:00 hod  s e  o d r o č u j e  na

13.4.2021 v 13:00 hod.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta nařídil na den 9.3.2021 v 13:00 hodin dražební vyhláškou č.j. 159 EX 1406/17-442 dražbu
nemovitých věcí povinného Ing. Martina Borovanského, a to:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/3 na nemovitých věcech:
zapsaných na listu vlastnictví č. 525 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro obec Hlásná
Třebáň, kat. území Hlásná Třebáň, a to:

Z organizačních důvodů na straně soudního exekutora rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a
dražbu nemovitých věcí odročil na den 13.4.2021 v 13:00 hod.

P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 2.2.2021

        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
soudní exekutor

        Exekutorský úřad Brno-město

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Komprs, pověřený soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle



elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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