
číslo jednací : 122 EX 456/14-76

    

Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený 
vedením této  exekuce,  pověřením  vydaném  Okresním soudem v  Kroměříži  (exekuční  soud)  dne 
30.04.2014 pod č.  j.  32 EXE 726/2014-10  k vymožení povinnosti  dle exekučního titulu,  kterým je 
platební  výměr,  který  vydal  Zdravotní  pojišťovna  ministerstva  vnitra  České  republiky pod  č.  j. 
9009/2014,  ZP-01/9009/OLOV-04-14 dne  10.02.2014,  který  nabyl  právní  moci  dne  11.03.2014,  k 
uspokojení  přednostní pohledávky (práva) oprávněného:  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
České  republiky,  se  sídlem  Vinohradská  2577/178,  Praha  3-Vinohrady,  PSČ  130  00,  IČ 
47114304, ve výši 50.849,- Kč spolu s přísl.: popl. z prodl. ve výši 0.05% denně z částky 50.849,- Kč 
ode dne 06.01.2014 do zaplacení, penále ve výši 14.610,- Kč, jakož i k náhradě nákladů této exekuce 
proti povinnému: Antonín Brázdil, Lubná č.p. 99, Lubná, PSČ 767 01, nar. 18.2.1975, 

rozhodl takto :

Elektronické dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č. j. 122 EX 456/14-41 ze 
dne 25.4.2019 na středu 29.5.2019 ve 13:00 hod. se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í :

V této právní  věci  pověřením, které vydal Okresní  soud v Kroměříži,  byl  pověřen vedením 
exekuce soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad v Kroměříži, Jánská 25/1. 

Exekutor rozhodl v průběhu exekuce usnesením č. j. 122 EX 456/14-41 ze dne 25.4.2019 o 
nařízení  elektronického  dražebního  jednání  ve  věci  prodeje  nemovitých  věcí  povinného  na  den 
29.5.2019 ve 13:00 hod. prostřednictvím elektronického dražebního systému na www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor rozhodl tímto usnesením o zrušení nařízeného elektronického dražebního 
jednání, neboť před provedením exekuce prodejem nemovitých věcí povinný vymáhané plnění včetně 
nákladů exekuce uhradil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné [§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]. 

V Kroměříži, dne 28.5.2019

  Mgr. David Chaloupka, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:

Mgr. Miroslav Úlehla

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. Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské 
komory České republiky  – kancelářský 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.

Soudní exekutor si tímto v souladu s ust. § 336c odst. 3 o.s.ř. dovoluje požádat obecní úřad, v jehož 
obvodu je nemovitá věc, která měla být předmětem zrušeného dražebního jednání, aby informaci o 
vydaném usnesení č. j. 122 EX 456/14-41 ze dne 25.4.2019 odstranil ze své úřední desky.
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