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166 EX 446/20-153

US NES ENÍ
Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Brno-venkov, v exekučním řízení, zahájeném na
základě vykonatelného exekučního titulu: platební rozkaz: č. j. 5 C 148/2019-49, který vydal Okresní soud v
Břeclavi dne 28. 8. 2019 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 21.9.2019, k uspokojení
pohledávky
oprávněného:
A.
Labetto Group s. r. o., Hoblíkova 565/25, 613 00 Brno, IČ:29287685,
ve výši 321 802,73 Kč s příslušenstvím, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
Petr Lelík, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice, IČ 65368924, nar. 4. 12. 1974,
za účasti manžela povinného: Ilona Lelíková, Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice, nar. 26. 10. 1974,

rozhodl takto:
Elektronická dražba, nařízená dražební vyhláškou ze dne 29. 7. 2021, č. j. 166 EX 446/20-113, se uskuteční:
Čas zahájení elektronické dražby:
12. 1. 2022 v 10,00 hod.
Čas ukončení elektronické dražby:
12. 1. 2022 v 11,00 hod.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. 12. 2021

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byl doručen
listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost, vyhotovená v
elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vyhotovil,
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá účastníkovi řízení v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

