
Č.j. 207 EX 7679/07-192

Usnesení 

Soudní exekutor  JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 
2384, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce vydaným Okresním soudem 
v Děčíně dne 06.11.2007, č.j. 7 Nc 5551/2007 - 5, na základě vykonatelného exekučního titulu - 
platebního rozkazu, který vydal Okresní soud v Děčíně dne 29.03.2007 pod č.j. 39Ro 860/2007-
9, ve věci oprávněné Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 
665/21, Praha, IČ: 47116617, práv. zast. JUDr. Petr Gallat, advokát, se sídlem Filištínská č.p. 
145, Chrudim-Chrudim I, PSČ: 537 01, IČ: 15053431 proti povinnému Pavel Myšák, bytem Horní 
Podluží č.p. 173, Horní Podluží,  dat. nar.: 01.01.1972

r o z h o d l  t a k t o :

Dražba nemovitých věcí nařízená na den 22. 4. 2020 na základě dražební vyhlášky ze dne 20. 2. 
2020, č.j. 207 EX 7679/07-187  s e   o d r o č u j e   n a   16. 9. 2020.

   O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor nařídil svým usnesením ze dne 20. 2. 2020, č.j. 207 EX 7679/07-187 dražební 
jednání na 22. 4. 2020. Předmětem dražby byly níže uvedené nemovité věci: 

- spoluvlastnický podíl id. 1/3 nemovitých věcí

se všemi součástmi a příslušenstvím (IS, studna, septik, oplocení, dřevěná kolna), jak jsou tyto 
nemovité věci zapsány v katastru nemovitostí na LV 133 pro katastrální území Horní Podluží, 
obec Horní Podluží, katastrální pracoviště Rumburk.

Nařízené dražební jednání se odročuje, neboť povinný má v nemovité věci místo trvalého pobytu 
a dle návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby 
a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, je dražba do 30.06.2020 vyloučena.

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

Ve Zlíně dne 21.04.2020

                     otisk razítka

                  JUDr. Jana Jarková, v.r.
                   soudní exekutor

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. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou 
poštou  na  elektronickou  adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost  vyhotovená  v  elektronické  podobě,  nebo  se  předá  účastníkovi  v  sídle  úřadu  na  
technickém nosiči dat. 
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