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č. j. 112 EX 3513/14-140
sp. zn. oprávněného S-VS-VZP-14-01004670-U72C    Ag. číslo: 0450EX5114

sp. zn. 

Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 130/15,
405  02  Děčín,  Česká  republika,  pověřený  k vedení  exekuce  v rámci  exekučního  řízení  č.j.  47EXE
5550/2014-7 vedeného u Okresního soudu v Děčíně, 

proti povinnému: Škvorová Blanka,
bytem Nová Chřibská č.p. 36, Rybniště-Nová Chřibská,  dat. nar.: 17.02.1968

na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
se sídlem Orlická 4/2020, Praha-Žižkov, IČ: 41197518

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  79.655,- Kč, a povinnosti
povinného uhradit  oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.  2 zák. č.  120/2001 Sb. a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, vydává toto 

usnesení:

Usnesení  o  nařízení  elektonické  dražby  (dražební  vyhláška)  soudního  exekutora  Mgr.  Zdeňka
Pánka, Exekutorský úřad Děčín, č.j. 112 EX 3513/14-119 ze dne 05.03.2021 se

 z r u š u j e.

Odůvodnění:

Vymáhaná  pohledávka,  pro  jejíž  uspokojení  byla  dražební  vyhláškou  soudního  exekutora  Mgr.  Zdeňka  Pánka,
Exekutorský  úřad  Děčín,  č.j.  112  EX  3513/14-119  ze  dne  05.03.2021  nařízena  dražba  níže  specifikovaných
nemovitých věci ve vlastnictví povinného, byla zcela vymožena.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. Doručením tohoto usnesení zanikají veškeré
účinky rušené listiny.



 
V Děčíně dne 29.04.2021

_____________________
Mgr. Zdeněk Pánek

soudní exekutor
Exekutorský úřad Děčín

Byl-li  Vám  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 podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Toto rozhodnutí č.j. 112 EX 3513/14-140 ze dne 29.04.2021 nabylo právní moci dne 29.04.2021.
Připojení doložky právní moci provedla dne 29.04.2021 Mgr. Eva Pánková.
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