Exekutorský úřad Znojmo
soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš
Rooseveltova 2, Znojmo, tel.: 515222208, e-mail: podatelna@euznojmo.cz, web: www.euznojmo.cz, ISDS: 3iyg8ih
____________________________________________________________________________________________

Ve Znojmě dne 22.01.2018
č.j. 133 EX 2124/12-140
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem Rooseveltova 838/2, 669
02 Znojmo, Česká republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem ve Znojmě podle
vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 17.10.2012, č.j. 6 C 8/2012 - 47, k vymožení
nesplněné povinnosti pro
oprávněného

Sparkasse Haugsdorf
bytem Hauptplatz 1, Haugsdorf, IČ: FN 58398 f,
práv. zast. advokátem Mgr. Vlastimil Šopák, se sídlem Jana Palacha 954/4, Znojmo,
PSČ: 669 02, IČ: 49959867,

proti povinnému

Odehnalová Jana
bytem Přibice č.p. 117, Přibice, nar.: 26.09.1982

jistina 1.323.410,11 Kč,
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
rozhodl takto
I.
Dražební jednání nařízené usnesením ze dne 07.12.2017
, č.j. 133 EX 2124/12-129, na den
13.02.2018 v 10:00 hodin se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Exekuce je vedena na základě vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne
17.10.2012, č.j. 6 C 8/2012 – 47.
Usnesením ze dne
07.12.2017, č.j. 133 EX 2124/12-129, byla nařízena dražba nemovitých věcí
povinného, a to na den 13.02.2018 v 10:00 hodin.
S ohledem na to, že povinný podal řádně a včas odvolání proti shora uvedenému usnesení o
nařízení dražebního jednání, o kterém do dnešního dne nebylo rozhodnuto a bude postupováno Krajskému
soudu v Brně k rozhodnutí, soudní exekutor rozhodl o odročení dražby na neurčito do rozhodnutí soudu o
tomto odvolání.
Poučení:

Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.
Mgr. Michaela Marešová
exekutorská kandidtáka
z pověření soudního exekutora
Mgr. Vojtěcha Jaroše
Exekutorský úřad Znojmo

Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za součinnosti

provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme v elektronické podobě písemnost elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b kancelářského řádu
Exekutorské Komory ČR). Podrobné poučení naleznete na www.euznojmo.cz, sekce Právní předpisy v dokumentu Hybridní pošta –
poučení.
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