
JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha l
sídlo: Jablonecká 322/72>'90 00 praha 9 e-mail: Podatelna@exekutorprahal .cz
tel. : 220770146 web: www.exekutorprahai. cz
č. u. pro platby povinných u MONETA Money Bank, a.s. : DS:
199766547/0600, VS: 18122
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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha l, se sídlem Jablonecká 322/72, Praha 9, 190
00, pověřený provedením exekuce na základě pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud
Brno - venkov dne 15.03.2022 pod č. j. 19 EXE 427/2022-12, nařízené podle vykonatelného trestního
pnkazu Okresního soudu Brno - venkov č. j. 2 T 103/2020-84 ze dne 05. 10. 2020 (dále jen „exekuční-

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
se sídlem \^šehradská 427/18, Praha, IČ:00025429

na návrh oprávněného:

proti povinnému:

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 6.490,-
Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce, rozhodl

takto:

zrušuje se dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 14.02.2023 v 10:00 hod.
?^SÍÍd!lÍ<^[m-.elekt^oDif!íé-ho. ^stému dražeb Da adrese: www.portaldrazeb. cz, usnesením č. j.
46,EX 181/22-53 ze dne 02.01.2023, jehož předmětem měly být následující nemovité věci a jejich

příslušenství ve vlastnictví povinného:
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se všemi součástmi a příslušenstvím.

Příslušenství nemovitých věcí:

a) vedlejší stavby: Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že se
^a„f^?ljí-u- . "?5hází mobilheim- Dk sdělení Městského úřadu Židlochovice (č. j. : MZi-
OZPSU/18556/2022) neeviduje stavební úřad v databázi (od roku 2007) jakékoliv
rozhodnutí, opatření, či jiný úkon stavebního úřadu, který by se týkal umístění (ev.
povolení) objektu na pozemku p.č. 650/15 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic.'
b)venkovní úpravy:
- oplocení - betonové pole na betonových sloupcích
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích
- oplocení - kari síť na betonových sloupcích

Pouíeni: pokud byltento steJn°Pis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastnik, kterému byl listinný
!t„ej-10,PÍ!-^Iy-če":?ísem"é Požádat o jeho zasláni v elektronické podobí s elektronickým podpisem, a to elektronickou poitou
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém'nosiérdať



- vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí
- zpevněné plochy
- pergola dřevěné konstrukce 2x
- přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a měly být draženy s příslušenstvím a součástmi
jako jeden celek.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č. j. 146 EX 181/22-53 ze dne 02.01.2023 vydal
v souladu s úst. § 52 odst. l, 2 e.ř. a za použití úst. § 336b odst. l, 2 a souvisejících ustanovení o. s.ř.
dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den 14.02.2023 v 10:00 hod. s tím, že
předmětem dražby budou nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.

Povinný před zahájením dražebního jednání celou pohledávku oprávněného včetně nákladů oprávněného
v exekučním řízení a nákladů exekuce uhradil, proto soudní exekutor nařízené dražební jednání zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne O l.02.2023

otisk úředmho razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v. r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Praha l

Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvie Strnad
Za správnost vyhotovení:

Pouíení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný
stejnopis doručen, pisemnč požádat o jeho zasláni v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sidle úřadu na technickém nosiči dat.


