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Usnesení o odročení elektronické dražby
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01
Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Chrudimi ze dne
5.11.2019, č.j. 28EXE859/2019-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného elektronického platebního
rozkazu Okresního soudu v Chrudimi č.j. EPR197372/2019-5 ze dne 4.9.2019, který nabyl právní moci dne
24.9.2019, vykonatelného dne 24.9.2019 v exekuční věci
oprávněného: Bohemia Faktoring, a.s., Letenská čp. 121 / čo. 8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 27242617, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D., advokát se sídlem Letenská čp. 121 /
čo. 8, 118 00 Praha - Malá Strana
proti
povinné:
Ilona Solničková, bytem Možděnice čp. 33, Vysočina - Možděnice 539 01, nar. 29.8.1973
pro dlužnou částku ve výši: - Jistina 206 879,02 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce,
rozhodl takto
Elektronická dražba nemovitých věcí povinného, nařízená usnesením ze dne 3.6.2022 č.j. 139EX 31331/19093 (dražební vyhláška) na den 27.7.2022 v 13:30 hod., se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 3.6.2022 č.j. 139EX 31331/19-093 soudní exekutor vydal dražební vyhlášku, kterou
nařídil provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinného na den 27.7.2022 v 13:30 hod. prostřednictvím
portálu www.drazby-exekutori.cz. Předmětem dražby je podíl povinné o velikoti id. 1/6 na nemovitých věcech,
jejich součástí a příslušenství:

Příslušenství a součásti nemovitých věcí, kterých se dražba týká:
- přízemní, dřevěná kůlna ve špatném stavebně-technickém stavu
- přístřešek dřevěné konstrukce se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA
- přízemní garáž ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem
- přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou pur panely
- přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou plechovou krytinou
- oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích

- vrátka z ocelové konstrukce
- zpevněné plochy
- přípojky IS
Následnými lustracemi bylo soudním exekutorem zjištěno, že dne 16.06.2022 bylo zahájeno insolvenční
řízení ve věci dlužníka - povinného. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v
Pardubicích pod sp. zn. KSPA 53 INS 10172 / 2022.
S ohledem na ust. § 46 odst. 7 ex. řádu, kdy exekuční řízení je podle zvláštního právního předpisu
přerušeno a exekuci tak nelze provést, soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení, a dražbu nemovitých věcí povinné odročil na neurčito.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Zábřehu dne 17.6.2022
Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Šufajzl Martin
z pověření soudního exekutora
Mgr. Marcela Kubise

Usnesení se doručuje: 1x oprávněný, 1x další oprávnění, 1x povinný, 1x manžel povinného, 1x osoby s
předkupním právem, zástavním právem, s výhradou zpětné koupě, 1x osobám, kterým se doručuje dle §
336a, 1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky, 1x osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné
zástavním právem, 1x finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, 1x finanční úřad, v jehož obvodu má
povinný své bydliště (sídlo), 1x obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc (vyvěsit na úřední desku), 1x
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc, 1x obecní úřad, v jehož obvodu
má povinný své bydliště (sídlo), 1x orgán OSSZ, 1x zdravotní pojišťovna, 1x katastrální úřad, 1x vyvěšení
na úřední desce soudního exekutora
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p.,
organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

