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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,
ke dni 04.01.2019 činí vymáhaná povinnost 1.567.822,46 Kč,
rozhodl takto
I.
Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou ze dne 02.11.2018, č.j. 133 EX 2124/12-157, na den
08.01.2019 v 10:30 hodin, se odročuje na den 05.03.2019 v 10:00 hodin.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 02.11.2018, č.j. 133 EX 2124/12-157, bylo nařízeno dražební jednání na den
08.01.2019. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

vše zapsáno na LV č. 1131 pro katastrální území Přibice, obec Přibice, okres Brno-venkov, u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, a jejich příslušenství (inženýrské sítě:
areálová přípojka el. energie, areálová přípojka veřejného vodovodu).
Povinná podala dne 03.01.2019 návrh na zastavení a odklad exekuce. Vzhledem k tomu, že podle
ust. § 54 odst. 2 exekučního řádu do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní exekutor žádné
úkony směřující k provedení exekuce, rozhodl soudní exekutor o odročení dražby.
Poučení:

Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.
Mgr. Vojtěch Jaroš, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Znojmo

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Michaela Matolová
exekutorská kandidátka
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.

