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Naše č.j.:
203 Ex 33644/10-462

U S N E S E N Í
O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
V exekuční věci 203 Ex 33644/10, na základě vykonatelného exekučního titulu – platební rozkaz ze dne
16.4.2010, č.j. 51C1620/2010-6 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 na základě usnesení o pověření, které vydal Okresní
soud ve Znojmě dne 29.9.2010, č.j. 16EXE6649/2010-7 v prospěch oprávněného:
MONETA Money Bank, a.s. (dříve Ge Money Bank,a.s.), Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha - Michle, IČO
25672720, zast. JUDr. Jiří Novák, advokát, Sokolská 1788/60, 12000 Praha, IČO 66203147
a v neprospěch povinného:
Luboš Dvořák, Tasovice 354, 67125 Tasovice, nar. 24.3.1967, IČO 13398237

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:
Dražba nemovitých věcí
LV 37
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo
Okres: Znojmo
Obec: Tasovice
Kod k.ú.: 765121 Tasovice nad Dyjí

Podíl: 1/1 (SJM) Luboš Dvořák a Ludmila Dvořáková
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Druh pozemku
70
401
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Tasovice, č.p. 354, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: 70
a jejich příslušenství
a) vedlejší stavby:
Na levou část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje zděná, přízemní garáž s dílnou pod sedlovou střechou krytou taškou
pálenou. Na dvorní obytnou část rodinného domu navazuje zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále
vpravo navazuje přízemní hospodářská stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále vpravo navazuje
přízemní, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - zděná zídka
- kovová vrata
- zpevněná plocha
- přípojky IS

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
komplex.

nařízená usnesením č.j. 203 Ex 33644/10-385, které vydal dne 17.1.2017 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se
odročuje na den 10.5.2017.

0998.0284612107

na vymožení pohledávky v částce 98824,26 Kč s příslušenstvím,

Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 203 Ex 33644/10-385, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
17.1.2017, byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného. Vzhledem k tomu, probíhá řízení o rozhodnutí o
insolvenčním návrhu, odročuje se dražební jednání na den 10.5.2017 v 13:00 hodin.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Přerově, dne 15.3.2017

Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
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