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Usnesení
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno,
pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Břeclavi ze dne 25.10.2013 č.j. 15 EXE
72/2013, podle pravomocného a vykonatelného exekutorského zápisu JUDr. Vojtěch Lachnit, kandidát soudního
exekutora Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha východ č.j. 054 EZ 4658/09 ze
dne 29.06.2009, pravomocného a vykonatelného exekutorského zápisu JUDr. Vojtěch Lachnit, kandidát
soudního exekutora Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha východ č.j. 054 EZ
5269/09 ze dne 21.07.2009, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, PSČ: 140 00,
proti povinnému:
1/ Jana Nováková, datum narození 24.02.1968, bytem Příční 425/10, Tvrdonice, PSČ: 691 53, práv. zast. Mgr.
Vítězslav Jíra, advokát, se sídlem Jezuitská 14/13, Brno, PSČ: 602 00,
ve výši 1.217.503,- Kč s příslušenstvím, rozhodl
takto:
Dražební jednání nařízené usnesením čj. 97EX 3479/13-150 ze dne 15.02.2021, ve vztahu k nemovitým věcem
ve vlastnictví povinné, a to:

se odročuje na neurčito.
O dů vodn ěn í :
Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 15.02.2021 č.j. 97 EX 3479/13-150 bylo nařízeno dražební
jednání, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví povinné zapsané na LV č. 372, pro obec a k.ú.
Tvrdonice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, které se mělo konat dne
13.04.2021 v 11 hod. prostřednictvím systému elektronických dražeb.
Vzhledem k tomu, že povinná podala dne 07.04.2021 návrh na zahájení insolvenčního řízení, které je
vedeno Krajským soudem v Brně pod spis. zn. KSBR 32 INS 6473/2021, rozhodl soudní exekutor o odročení
dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek (§ 202 odst.1.písm. a o.s.ř.).
V Brně dne 09.04.2021
Mgr. Petra Eliášová
kandidátka
Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný 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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Informace a zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
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