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Usnesení

soudní exekuťor JUDI. Mi]an Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, sesídlem Bryksova 163/46, Praha 9, pověřený provedením exekuce na zatraáCusnesení: okresniho soudu v L.iberci ze dne 9,1.2oO8, č.j. 62 Nc6058/2008-30, kťerým byla nařizena exekuce podfe vykonatefného riozhodnuií:rozhodčí náleZ JUD]:. Josef Panenka. rozhodce ". dnu 15.3,2o06, č.j.
RN/ DairnleI-Bro dský / l0 /-9 / 2aa4 / 3a, ve věci oprávnéného: uercedás-geízFinancial sérvicés česká republika s.!.o., se sídlem oaiu.tetova 2igájž,Praha 4 149 45, rČ| 63991240, prármí zástupce LrUDr. .r"" St""ie":. Pi.i,,advoká! sé sj,dlém Hvězdova ěP.L7l6 / ěo,2b, Plaha 414o oo, protipovinnérnu: vladinir Brodský, byteh višňová ěp.184, 464 01, íč: nórrbnss,nar. 26.4.1970, k uspokojeni pohledávky oprávněného ve výši 632 262,82 Kč spři s 1ušen §_tv_ím; náklady předcházejícího řizení 6.7 oÓ8,1o Kč. úrok zprodlení 2,00% ročně z částky 632 262, B2 Kč od 1.3,2o04 do iaplacení,smluvní pokuta 0,033 denně z částky 632 262l82 Kč od 1.3.2004 do zaptacení.náklady oprávněného: 30 428,3a Kč, jakož í k úhradě nákladů .*.t u.., iozhod1

taklo:
Dražební jednáni nařízené usnegením soudního exekutora ze dne 15.9.2o14ě.j. 098 Ex 329/0'7-086 na den 15.10.2014 se odkládá na néurěito.

odůvodnění :

Usnesením ze dne 15.9.2014 nařidil soudní exekutor dr.ažbu nemovitých věcíve vlastnictvi manže.Lky povinného, zapsaných na LV č, 3552 v kata;ťIálním
úzerní Varnsdorf, na den 15.10.2014 na portálu vÝ\'Ýlv.exdrazbv.cZ, Dne
14.10.2014 byl na maietek manželky povinneho podán insolvĚnčni néVrh dle
zákona č. 182/2006 sb. V souladu s usl. § 1o9 odst. 1pism. c) cil. Zákonarozhodl soudní exekutor, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Pouěéní :
Proti tomuto usneseni není odvoláni přípustné (§ 202 odst. 1pí§m, a)o,s.ř,)

V Praze dne 14.10.2014

JUDr. Mifan Usnu], v, r.
soudní exe kutor

Za správnost vyhoťovení: Zuzana Horníková
z pověřeni soudního exe kutoIa
JUDr. Milana Usnula L-s-
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