Č.j.: 137Ex 17479/15-146

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Blansku vedením
exekuce na základě exekučního titulu - platebního výměru č.j. 315/2014, Sp.zn.ZP-11/0315/BM-04-14 ze dne 20.10.2014
vydaného Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky, pobočka Brno, který nabyl právní moci dne 10.11.2014
a platebního výměru 119/2017,Sp.zn.ZP-48/0119/BM-04-17, ze dne 22.05.2017 Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra
České republiky, pobočka Brno, který nabyl právní moci dne 12.06.2017 a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha, PSČ: 130 00, IČ: 47114304
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Jan Pandula
bytem Lačnov č.p. 20, Štěchov, PSČ: 679 71, dat.nar.: 10.11.1977, IČ: 68115644
(dále pouze povinný)

rozhodl
takto:
I. Dražební jednání nařízené elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz na den 16.07.2019 v 11:00:00 hod.
s e o d r o č u j e n a den 27.08.2019 v 10:30:00 hod.
II. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
Zahájení elektronického dražebního jednání dne 27.08.2019 v 10:30:00 hod.
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle
předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se
za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který
učinil nejvyšší podání. Ukončení elektronické dražby dne 27.08.2019 v 11:00:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení
dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je veřejně přístupné.
Odůvodnění:
Usnesením soudního exekutora ze dne 07.06.2019 č.j. 137Ex 17479/15-132 byla nařízena dražba nemovitých věcí
povinného

a příslušenství nemovitých věcí
Drobné vedlejší stavby:
Jedná se o drobné vedlejší stavby nacházející se za domem na zahradě.
Venkovní úpravy:
Jedná se zejména o oplocení, opěrné zídky a přípojky inženýrských sítí.
Dražební vyhlášku se nepodařilo řádně doručit všem účastníkům řízení. 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 15.07.2019
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor
_______________________________________________________________________________________________________________
_
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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