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Usnesení
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 31.03.2009 č.j. 29 Nc
507/2009-6, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v
Brně č.j. 43 C 357/2003-40 ze dne 24.02.2006, pravomocného a vykonatelného usnesení Krajského soudu v
Brně č.j. 27 Co 576/2006-55 ze dne 17.01.2008, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Home Credit a.s., IČ: 26978636, sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, práv. zast. JUDr. Vladimír
Muzikář, advokát, se sídlem AK Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00,
proti povinnému:
1/ Anna Nováková, datum narození 26.07.1960, bytem Buk č.p. 44, Buk, PSČ: 751 21, zast. zmocněncem
Stanislav Janeček bytem Kratochvílova 121/18, Přerov, PSČ:750 02,
ve výši 30.602,42 Kč s příslušenstvím, rozhodl
takto:
Dražební jednání nařízené usnesením čj. 97EX 3177/09-183 ze dne 16.04.2019, ve vztahu k nemovitým věcem
ve vlastnictví povinného, a to:

se odročuje,
a to z důvodu úhrady pohledávky vymáhané v tomto exekučním řízení.

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,
se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

O dů vo dně ní :
Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 16.04.2019 č.j. 97 EX 3177/09-183 bylo nařízeno dražební
jednání, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného zapsané na LV 15, obec a k.ú. Buk,
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, KP Přerov, které se mělo konat dne 28.05.2019 v 10:00 hod.
prostřednictvím systému elektronických dražeb.
S ohledem na skutečnost, že povinný uhradil vymáhanou pohledávku v plné výši před konáním dražebního
jednání, soudní exekutor, s odkazem na výše uvedené, rozhodl o odročení dražby tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek (§ 202 odst.1.písm. a o.s.ř.).
V Brně dne 24.05.2019
Mgr. Petra Eliášová
kandidátka
pověřená soudním exekutorem
Informace a zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
( GDPR ) jsou dostupné na webových stránkách exekutora www.exekutorurban.cz

