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Usnesení
Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor exekutorského úřadu Brno – venkov, jmenovaný na
základě rozhodnutí ministra spravedlnosti č.j. MSP-353/2015-OJ-SO/06 ze dne 28.5.2015 do uvolněného
Exekutorského úřadu Brno – venkov po JUDr. Robertovi Pazákovi, který byl pověřený provedením
exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 18.12.2012 č.j. 18EXE
3799/2012-9, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu
JUDr. Jan Suk, rozhodce č.j. H/2012/01026 ze dne 23.05.2012, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Home Credit a.s., IČ: 26978636, sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, práv. zast. JUDr.
Vladimír Bulinský, se sídlem Kpt. Jaroše 13, Brno - město, PSČ: 602 00,
proti povinnému:
1/ Marián Gomboš, RČ: 910507/3659, bytem Vrabcova č.p. 148, Vamberk, PSČ: 517 54,
ve výši 22.231,12 Kč s příslušenstvím, rozhodl
takto:
I.

Dražební jednání nařízené usnesením čj. 198 EX 3281/12 - 103 ze dne 2.10.2017, ve
vztahu k nemovitostem povinného :

Spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/8 na nemovitostech:

se odročuje na neurčito.
II.

Určuje se nový termín dražebního jednání nařízeného usnesením čj. 198 EX 3281/12 –
103 ze dne 2.10.2017 ve vztahu k nemovitostem povinného:

Spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/8 na nemovitostech:

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.

na den 30.1.2018 v 9:00
III.

Dražební jednání proběhne prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
https://drazby.exekutorbrnovenkov.cz V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší
podání, bude elektronické dražební jednání ukončeno dne 30.1.2018 v 9:30 hod.
O dův odně ní :

Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 2.10.2017 č.j. 198 EX 3281/12 - 103 bylo nařízeno
dražební jednání, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného zapsané na LV 760 pro
obec a k.ú. Vamberk. Dražební jednání se s z procesních důvodů s odkazem na ust. § 58 odst. 3
exekučního řádu odročuje na 30.1.2018 v 9:00.
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 27.11.2017
Mgr. Jaroslava Schafferová
soudní exekutor

