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sp. zn. 140 ED 00003/21-005 
 

USNESENÍ 
 
     Soudní exekutor, Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné 
náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČ 72064536, DIČ: CZ 7810260271, zapsaný u Exekutorské 
komory ČR pod č. 140 ve věci návrhu na dražbu dle §76 odst.2 zákona č. 120/2001 sb. na 
základě žádosti navrhovatelů: 1) Miroslav Usnul, nar. 18.12.1988, bytem U Jeslí 2266, 193 00 
Praha 9-Horní Počernice, 2) Mária Usnulová, nar. 2.2.1958, bytem U Věže 3003/12, 193 00  
Praha 9-Horní Počernice, 3) JUDr. Milan Usnul, nar. 27.11.1950, bytem U Jeslí 2266, 193 00 
Praha 9- Horní Počernice (dále jen navrhovatelé), rozhodl podle ust. § 55b, zák. č. 120/2001 Sb. 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti, 
 

takto: 
 
     Dražební jednání nařízené na den 15.09.2021 dražební vyhláškou pod sp. zn.                             
140 ED 00003/21-003 ze dne 02.08.2021 ve spojení s opravným usnesením  sp. zn.                           
140 ED 00003/21-004  ze dne 11.8.2021 se zrušuje.  
 

Odůvodnění: 
 
     Na základě návrhu výše uvedených navrhovatelů bylo nařízené dražební jednání na den 
15.9.2021 v 10,00 hodin zrušeno. 
 
     Vzhledem ke skutečnostem popsaných v odůvodňovací části rozhodl soudní exekutor tak, 
jak je uvedeno v části výrokové. 
 
Poučení:    Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1, písm. a), zák. č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 52 odst. 1, 2, zák. č. 120/2001 
Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti), neboť soudní exekutor tímto 
usnesením upravuje řízení. 

 
V Praze dne 10.09.2021 

Mgr. Jan Vedral 
soudní exekutor 

v. r. 
L. S. 

 
Za správnost vyhotovení: 
Markéta Svobodová, tajemnice  
 
Usnesení se doručuje: 
1x Miroslav Usnul 
1x Mária Usnulová 
1x JUDr. Milan Usnul 
1x Finanční úřad pro Prahu 9 
1x Městská část Praha 20 
1x Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
1x PSSZ 
1x Katastrální pracoviště Praha 
1x Katastrální pracoviště Znojmo, k č.j. Z-5158/2021 
1x Obec Střelice 
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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 (§ 48, odst. 4, 
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 

Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, 
mohou být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo 
písemnost podepsal. Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky 
pro vyhotovování. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis takto doručen, se 
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v 
elektronické podobě a podepsaná zaručeným a platným elektronický podpisem nebo se předá 
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat; o tom musí být účastník poučen (§ 17b, 
Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský řád). 

 
 

Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro 
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora: 
www.eupraha3.cz,  neboť se můžou měnit. 
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