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Usnesení o odložení dražebního jednání

soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masaryko vo nilm. 44/4,789 0l Zábřeh na
Moravě pověřený provedenim exekuce na základě usnesení o nařizeni exekuce okresního soudu v Děčíně ze dne
22.3.2011, ěj. 46EXE3664/20|1-9, které nabylo právni moci dna 3.8.20ll, kteným byla nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního rozkazu okresního soudu v Děčině č. j, 25 EC l9l/20lÓ-5 z; dne 25.2.2ot0, ktelý nabyl
právni moci dne l0,9.20I0. rykonateIného dne l0,9.20l0 v exekučni věci
oprávněnéhoI ce§ká,podn ikatelská pojiŠtbvna, a.s., vienna In§urance Group, Pobř€žní čp.ó65 / čo.23, l8ó 00
Praha 8 - Kárlin , lČ;Ó3998530, práv. zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát se sidlem Luaornu op.:al lto,iÓ, zll oo
Olomouc - Hejčín
proti
povinné: Denisa KolneroYá, bytem vrchlického čp.2943, vařn§dorf407 47,IČ: 72664568, Rč: 79_58-18/2386
pro dlužnou částku ve !:iši: - Ji§tina 3 523,00 Kč s přislušensfuím

rozhodl takto:

Dražební jednání nařízené na den 7.5.2015 usnesením ze dne 19.3,2015, č.j. 139 Ex 02045111-074 se
odročuje na neurčito.

odůvodnění:
Dne 19,3.20l5 nařídil soudní exekutof usnesením čj. l39 EX 02045l11-074 o dražbu spoluvlastnického
podílu povinné o veIikosti % na nemovité věci ajejich příslušenství:
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Z dŮvodu neúČinného doručení usnesení čj. 139 EX O2045ll1-074 spoluvlastníkům nemovité věci rozhodl
soudní exekutor o odročení dražby na neurčito.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odovlání dle ust. § 202 odst. l písm. a) zák. č. 9911963 Sb. a
§ 52 odst. l zák.č. l20l200l Sb.

V Zábřehu na Moravě dne 7.5.2015

Mgr, Marcel Kubis
soudní exekutor

Poučení:
Pokud rám bYl íento dokunent daručen bez otisku razíika a bez podpisu, jedná se o .lokument doručoýaný prosířednictýim
přoýozoýatele poŠtoýnich služeb, který je plaíný i bez těchlo náležitosti. Přoýozovalelem pošlovnich služeb je Čiská pošta, s.p.,
organizaČni jednotka Postsemis. Dle ust. § l7b štavoý§keho Předpisu Exekutorské ko ory ceskó řepub!iA?'- kanceliřsbý řád, k
PÍsemné Žádosti liČdstnlka, kleftmtl byt listihný stejnopis tohoto clokume tu dofučen, se zašle elektronickott poštou na elektfonickou
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adrestl uýedenou ý Žádosíi pisennosl ýyhotoyená 1) etekíronické podobě a podepsaná podle § t6a nebo se předá účasíltikoýi v sklle
úřadu na lechnickém nosiči daí
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