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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19,
PSČ 738 01, pověřený provedením dobrovolné dražby na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 30. 05. 2022,
uzavřené mezi soudním exekutorem, vlastníkem a zástavním věřitelem nemovitých věcí, jako osobami oprávněnými disponovat
s předmětnými nemovitými věcmi, kterým je:

DEZATIN INTERNATIONAL GROUP LTD., IČ: 13388334, Pass Street 2, Enterprise House, OL 9 6HZ Manchester,
Oldham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(dále jen "navrhovatel“)

a

DEZATIN INTERNATIONAL GROUP, s.r.o., IČ: 10795812, Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „zástavní věřitel“)

rozhodl takto:

Dražební jednání ve věci prodeje nemovitostí a to:

nemovité věci vlastníka DEZATIN INTERNATIONAL GROUP LTD., IČ: 13388334, Pass, Street 2, Enterprise House, OL
9 6HZ Manchester, Oldham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsané na listu vlastnictví č. 1457 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro katastrální území Frýdek a
obec Frýdek-Místek a to:
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včetně všech jejich součástí a příslušenství

nařízené na 27. 01. 2023 v 10:00 hodin se

ODROČUJE NA 05. 05. 2023 v 10:00 hodin 

Odůvodnění:

Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 142 DC 00014/22-007 ze dne 30. 05. 2022  byla soudním exekutorem nařízena
elektronická dražba výše uvedených nemovitostí povinného na 30. 06. 2022 v 10:00 hod., dále na 30. 09. 2022 v 10:00 hod., dále
na 27. 01. 2023 v 10:00 hodin.

Na základě pokynu navrhovatele rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání na 05. 05. 2023 v 10:00 hodin.

Poučení:    Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Za správnost vyhotovení zodpovídá Hana Sattori, pověřená soudním exekutorem

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. 
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k
Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato
písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho
zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

Ve Frýdku-Místku, dne 27. 01. 2023

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor
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