Vyvěšeno dne: 12. 5. 2022
Sejmuto dne: 11. 6. 2022

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
IČ: 66253799
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, tel. 416 732 472, fax 416 700 287
e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz, http://www.exekutor-ltm.cz, DS: ajbg8qh
Úřední hodiny: Po a St: 8-17hod., Út: 8-15hod., Čt: 8-16hod, Pá: 8-14hod.

Číslo jednací: 124 EX 8299/16-319

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,
412 01 Litoměřice, pověřený k provedení exekuce pověřením č.j. 70 EXE 60832/2016-12, ze dne
28.06.2016, které vydal Okresní soud v Liberci, na základě exekučního titulu, jímž je platební rozkaz č.j. 23
C 356/2015-38, který vydal Okresní soud v Liberci dne 16.12.2015 a který se stal pravomocným dne
06.01.2016 a vykonatelným dne 06.01.2016, k vymožení pohledávky oprávněného: Intrum Czech, s.r.o.,
Prosecká 851/64, 19000 Praha 9, IČ: 27221971 proti povinnému: MILAN GREMLICA, Hrubý Lesnov
19, 46348 Cetenov, RČ: 760904/2606
takto:
I. Soudní exekutor nařizuje jednání o závazcích obmeškalého vydražitele Global Invest Bohemia s.r.o., Na
Přístavě 1759/2, 28802 Nymburk, IČ: 28197224, ve věci dražby nemovitých věcí

na 27.6.2022 na 13:00 hod. ke shora uvedenému soudnímu exekutorovi
(účast na jednání není nutná).
II. Soudní exekutor vyzývá přihlášené věřitele, aby vyčíslili škodu, která jim vznikla nezaplacením
nejvyššího podání obmeškalým vydražitelem.
Dne 4.8.2021 byl usnesením č.j. 124 EX 8299/16-218, soudním exekutorem udělen příklep k vydraženým
nemovitým věcem

___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
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vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2022
Sejmuto dne: 11. 6. 2022

vydražiteli Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě 1759/2, 28802 Nymburk, IČ: 28197224, za nejvyšší
podání 350.000,- Kč.
Marným uplynutím lhůty pro doplacení nejvyšší podání bylo uvedené usnesení o udělení příklepu ze dne
4.8.2021, č.j. 124 EX 8299/16-218, zrušeno.
Při opětovně nařízené dražbě byl dne 30.3.2022 usnesením č.j. 124 EX 8299/16-298, udělen soudním
exekutorem příklep ke shora uvedeným nemovitým věcem společnosti MI Estate s.r.o., Roháčova 188/37,
13000 Praha, IČ: 08294208, za nejvyšší podání 200.000,- Kč.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Litoměřicích dne 10.5.2022
otisk úředního razítka

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Červinková Michaela
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková
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