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Č.j.: 154 EX 108/21-66

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01
Jablonec nad Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu ve Zlíně (dále jen jako
„exekuční soud“) č.j. 25 EXE 716/2021-10 ze dne 17.05.2021, a podle exekučního titulu: platební rozkaz Okresního soudu
ve Zlíně č.j. 11 C 46/2021-19 ze dne 11.03.2021, v exekuční věci oprávněného: 1/ DREAMland, spol. s r.o., IČ
25781049, se sídlem Duhová č.p. 1013, 293 06 Kosmonosy, právní zastoupení: JUDr. Gabriela Lyžbická LL.M., advokátka,
se sídlem AK Smetanova 834/16, 293 01 Mladá Boleslav, proti povinnému: 1/ IndustrySoft s.r.o., IČ 02912791, se
sídlem tř. Tomáše Bati č.p. 1703, 765 02 Otrokovice, právní zastoupení: Mgr. Miloslav Jančík, advokát, se sídlem AK B.
Němcové č.p. 432, 760 01 Zlín, vydává podle § 52 zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) (dále jen jako „e.ř.“) ve spojení s ustanovením § 119 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř.“), toto usnesení:
I. Dražební jednání, které bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 108/21-35 ze dne 07.10.2021,
ve spojení s usnesením č.j. 154 EX 108/21-50 ze dne 15.12.2021, kdy předmětem dražby byly nemovité věci:

se odročuje na neurčito.

Odůvodnění: Usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 108/21-35 ze dne 07.10.2021 ve spojení s usnesením č.j.
154 EX 108/21-50 ze dne 15.12.2021, bylo v rámci provádění exekuce prodejem nemovitých věcí povinného nařízeno
dražební jednání, kdy předmětem dražby byly nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory
Česká republiky – Kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a Kancelářského
řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
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Vzhledem k tomu, že v době po vydání dražební vyhlášky a před zahájením dražebního jednání, bylo proti povinnému
zahájeno insolvenční řízení (sp. zn. KSBR 56 INS 107/2022), soudní exekutor nemůže činit úkony směřující k provedení
exekuce (§ 46 odst. 7 e.ř.). Z tohoto důvodu soudní exekutor odročil dražební jednání na neurčito. Nebude-li
insolvenčnímu návrhu vyhověno, soudní exekutor po právní moci příslušného rozhodnutí stanoví nový termín dražebního
jednání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné podle § 202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.
V Jablonci nad Nisou, dne 05.01.2022

otisk úředního razítka

Mgr. Jan Mlynarčík, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
Soudní exekutor tímto ve smyslu § 336c odst. 3 o.s.ř. žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto
usnesení nebo jeho podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory
Česká republiky – Kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a Kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

