č.j.: 111 EX 1050/20-71
evid.č.opr: J054EX6820

USNESENÍ
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu v Mělníku dne 13.07.2020, č.j. 16 EXE 584/2020-13,
podle pravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR ze dne 16.12.2019, č.j. 6841901088 k
uspokojení pohledávky oprávněného VZP ČR, se sídlem Orlická 2020/4, Praha, PSČ: 130 00, IČ:
41197518
proti povinnému Jana Vojtková, bytem Studentská č.p. 3279, Mělník, PSČ: 276 01, dat. nar.:
26.12.1989
ve výši 12.621,- Kč s příslušenstvím,
rozhodl
takto:
I.

Elektronická dražba nařízená usnesením ze dne 05.10.2022, č.j. 111 EX 1050/20-66 na
den 15.11.2022 v 09:00:00 hod., se odročuje na den 13.12.2022 od 10:00:00 hod. Dražba bude
zahájena 13.12.2022 v 10:00:00 hodin a bude trvat nejméně do 13.12.2022 do 10:30:00 hodin.

II.

V ostatním zůstává dražební vyhláška ze dne 05.10.2022, č.j. 111 EX 1050/20-66,
nezměněna.
Odůvodnění:

Dne 05.10.2022 byla pod č.j. 111 EX 1050/20-66 vydána dražební vyhláška kterou byla nařízena
elektronická dražba k prodeji nemovitých věcí povinné, zapsaných na LV 31, v k.ú. Dětřichov u Svitav, KP
Svitavy, na den 15.11.2022 od 09:00 hodin. Dle ust. § 119 odst. 1 občanského soudního řádu z důvodu
chyby v doručování exekutor odročil nařízené dražební jednání k prodeji nemovitých věcí povinného na den
13.12.2022 od 10:00 hodin, v ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 111 EX 1050/20-66 ze dne 05.10.2022
nezměněna.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

pozn.: V souladu s ustanovením § 336c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, žádám Obecní
úřad Dětřichov o zveřejnění dražební vyhlášky s tímto usnesením o odročení způsobem v místě
obvyklým. Dražební vyhlášku žádám zveřejnit do doby zahájení dražebního jednání.
Ve Svitavách dne 08.11.2022
Mgr. Bc. Adam Válek, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
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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