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Usnesení
Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 994/39, 639 00 Brno –
Štýřice, IČ: 00025062, proti povinnému VOŠALÍK Radim, Horní náměstí 583/, 779 00 Olomouc, nar.
10.4.1987, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – usnesení sp. zn. 4T 32/2007, který
vydal Městský soud v Brně dne 10.4.2008, usnesení sp. zn. 12T 226/2007, který vydal Městský soud v Brně
dne 17.4.2008 a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. j. 47 EXE
5179/2013 - 11 ze dne 17.10.2013, které vydal Okresní soud v Olomouci rozhodl
takto:
I. Dražební rok spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitých věcí povinného, a to:

a jejich příslušenství:
- garáž a běžné venkovní úpravy v rozsahu (kolna, zpevněné plochy, přípojky inženýrských
oplocení).

sítí,

nařízený na den 29.8.2019 usnesením č. j. 030 EX 45345/13-185 ze dne 23.7.2019 se odročuje na
neurčito.
Odůvodnění:
Vyhláškou Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2019 č.j. KSBR 38 INS 15595/2019 - A - 2 bylo zahájeno
insolvenční řízení, a to s účinky zahájení řízení k 7.8.2019. Ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c)
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny
takové účinky, podle nichž nelze provést exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož
i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, proto rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29.8.2019
Mgr. Jan Zdražílek, v.r.
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora
Za správnost vyhotovení:

Podepsal: Mgr. Jan Zdražílek

