
Č.j.: 137Ex 13626/08-756
Ev.č. opr.G-06780

Usnesení

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Nymburce provedením 
exekuce na základě  usnesení č.j.  22 Nc 5469/2008 - 6 ze dne 12.12.2008, kterým byla nařízena exekuce dle platebního 
rozkazu č.j.  14 Ro 1243/2008 ze dne  18.08.2008 vydaného  Okresním soudem v Nymburce, který nabyl právní moci dne 
11.11.2008a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Matco, s.r.o.
se sídlem Letenská 121/8, Praha 011, PSČ: 118 00, IČ: 26425033

(dále pouze oprávněný)

proti

povinnému: 1/ Vladislava Stehlíková
bytem Činěves 74, Činěves, PSČ: 289 01, dat.nar.: 29.10.1970

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 14.801,- Kč  
úroků ve výši 30% ročně z částky 14.558,- Kč ode dne 13.06.2008 do zaplacení     
nákladů nalézacího řízení ve výši 12.999,80 Kč     
předběžných nákladů exekuce ve výši 35.365,25 Kč 

rozhodl
takto:

Další  dražební  jednání  nařízené  elektronicky  prostřednictvím  elektronického  systému  dražeb  na  adrese 
dražebního serveru: http://drazby.exekutorbrno.cz/ na den 16.04.2015 v 11:30:00 hod.  

s e  o d r o č u j e  n a  n e u r č i t o .

Odůvodnění:

Usnesením  soudního  exekutora  ze  dne  16.02.2015 č.j.  137Ex  13626/08-682  byla  nařízena  další  dražba 
nemovitých věcí povinného spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2

Dne 16.04.2015  podal  povinný insolvenční  návrh  spojený s návrhem na povolení  oddlužení.  S ohledem na 
uvedené rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Brně dne 16.04.2015 
Mgr. Eva Kvapilová

               Exekutorská kandidátka



Pověřený/á soudním exekutorem

_______________________________________________________________________________________________________________
_
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je  
platná 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.
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