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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekuto. JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38

tel; 581 216 030 o fax: 581 738 020
e-mail; urad@exekuce,cz . internet: Www,exekuce,cz . lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) , ČsoB 

' 
č,ú. 175 236 496 / 0300 ) var, symbol: 59697,13

Naše č.i.:
,103 Ex 59697/13-88

usNEsENí o onnočBxí ona,žEsNíHo rpoNÁxí

V exekuční věci 103Ex59ó97/l3. na základě lrykonatelného exekučního titulu - rozsudek ze dne

]7,1.20l3, ě). 20P120l2012-78 vydal Okresní soud v Ceské Lípě na základě usnesení o pověření, které
rrydal Okresní soud v Děčíně dne 14.2.20] 4, čj. 49EXE353 ]/20l4-13 v prospěch oprávněného:

Jan Zvěřina, Nábřežní 101, 47301 Nový Bor Arnultovic€, r.č.960627/2456, zast. Jana H|adíková,
Nábřežní 101,47301 Norlf Bor, nar.25.6.1975

a v neprospěch povintrého:
Petr Zvěřina, Nádražní 310,,l0756 Jiřetín pod Jedlovou, nar. 1ó.6.1975, ICO 64004422

na vymožení pohledávky v částce 16000 Kč s příslušenstvím.

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. Exekutorského úřadu Přelov, se sidlem Přerov, Komenského 38,
rozhodl

takto:

Dražlra nemovité věci

LV 495
Kť] pro Úýcck}" kía]_ KP Runrburk
okrcs:Dččii
obec] Jiietin pod ]cd]ovou
Kod k ú. 66I007 Jiřetin pod Jed]ovou

Podíl: l/l
Pozemky:

Druh pozemku
za§la!čna plocha a nádloři

:jalčásíi i? síavba: Jiieíilt pod le!íIoýou, č.|. 3l0. l,od.důtrl
sla|ba stoií n.!po:e|*u p,č. sL 398

I8,77

_

Parc€la Výnr&a m2
St 398 ,73

2,791

Pří§lllštnství nemovitó věci. kt€róho 5c cI€kuct .ýká:

a) vedltjši §tavby:
Na adni obytnou čási rodiňnéh. donlu navazuie přizemni. 7dčna gaíáž s pultovou střechou kr!,tou plechovou k[,tinou

bl přístuiOn§rví. ktfrójf irořťnU lčmilU !(nLí|\nimi úprát mi:
- oploceni - drálěné pleti\o na ocelo\!ch sloupeich
- oploceni - dřcvčnó latč na occloYich s|oupcich
- oploceni - dřevěné latě na belono\,lch sloupcich a betonovó podť7divce
- Vrat. 7 ocelové konsll kce
- víá(ka z oceloVé konsirukce
- venkovní schody (betono!ó)
- připolky IS

naíízená usnesením č.j. 103 Ex 59697/13-80, které vydal dne 3.2.20ló soudní exekutoř JUDr. TomáŠ
Vrána se odročuje na neurčito.
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odůvodnění:

Vzhledem k tomu. že povinný podal návrh r]a zastavení exekuce. odločuje se dle § 336i odst. l o,s.ř.
dražebni rok na neurčito.

Poučení: Proti tonluto rozhodnutí není odvolání přípusttré.

V Pt'erově, dne l6.3.2016

Mgr. Vlastirnil Kociátr v.r.. exekutorský kandidát
pověřen soudnínr exekutorctn JUDr, Tomášent Vránou

Za splávnost vyhotoveni:
JUDr. Lukáš Jícha. soudní exekutor
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