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Naše č.j.:
203 Ex 38038/15-83
Spojeno se spisem
203 Ex 09115/18

U S N E S E N Í
O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
V exekuční věci 203 Ex 38038/15, na základě vykonatelného exekučního titulu – rozsudek ze dne 8.1.2015, č.j.
3Cm167/2014-22 vydal Krajský soud v Brně, rozsudek ze dne 8.1.2015, č.j. 3Cm166/2014-22 vydal Krajský soud v Brně,
rozsudek ze dne 10.12.2014, č.j. 22Cm144/2014-22 vydal Krajský soud v Brně, rozsudek ze dne 19.11.2014, č.j.
5Cm179/2014-27 vydal Krajský soud v Brně na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Zlíně dne 31.8.2015, č.j.
24EXE2741/2015-14 v prospěch oprávněného:
Josef Hovadík, Budovatelská 4817, 76005 Zlín,
a v neprospěch povinného:
Jana Kristová, Kašava 106, 76319 Kašava, nar. 24.3.1960

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:
Dražba nemovité věci

LV 10
KÚ pro Zlínský kraj, KP Zlín
Okres: Zlín
Obec: Kašava
Kod k.ú.: 664341 Kašava
Podíl: 1/2
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Druh pozemku
St. 238
131
zastavěná plocha a nádvoří
St. 388
90
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kašava, č.p. 106, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 388
135/1
424
zahrada
Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní zděná kůlna pod sedlovou
střechou krytou taškou cementovou. Za rodinným domem, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je situován
dřevěný přístřešek pro auto pod plochou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na betonové podezdívce
- kovová vrata
- kovová vrátka
- věšák na prádlo
- přístupový chodník - beton, dlažba
- přípojky IS

0998.0356493041

na vymožení pohledávky v částce 117000 Kč s příslušenstvím,

nařízená usnesením č.j. 203 Ex 38038/15-66, které vydal dne 13.2.2018 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se
odročuje na den 6.6.2018.

Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 203 Ex 38038/15-66, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
13.2.2018, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Vzhledem k tomu, že byl podán návrh na zastavení a odklad
exekuce, odročuje se dražební jednání na den 6.6.2018 ve 13:00 hodin.

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

V Přerově, dne 11.4.2018

Mgr. Jindřiška Chytilová, exekutorský kandidát
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Pro platby povinných (dlužníků) • ČSOB • č.ú. 175 236 496/0300 • var. symbol: 3803815
Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.eujicha.cz – záložka v menu pro povinné

