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U S N E S E N Í
O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
V exekuční věci 203 Ex 61253/12, na základě vykonatelného exekučního titulu – platební rozkaz ze dne
3.7.2012, č.j. 7C118/2012-27 vydal Okresní soud ve Vyškově na základě usnesení o pověření, které vydal Okresní soud
ve Vyškově dne 21.12.2012, č.j. 9EXE1171/2012-13 v prospěch oprávněného:
FINCOM TRADE LTD., Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské
Panenské ostrovy, IČO 01380699, zast. Mgr. Pavel Nádeníček, advokát, Průchodní 377/2, 60200 Brno, IČO
66252482
a v neprospěch povinného:
Michal Juhaňák, Nové Hvězdlice 150, 68341 Hvězdlice, nar. 7.10.1985

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:
Dražba nemovitých věcí
LV 153
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov
Okres: Vyškov
Obec: Hvězdlice
Kod k.ú.: 650145 Nové Hvězdlice

Podíl: 1/3
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Druh pozemku
St. 310
490
zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Nové Hvězdlice, č.p. 150, rod.dům
180/2
514
zahrada
3293
30
vodní plocha
Budovy:
Část obce, č. budovy Způsob využití
Nové Hvězdlice, č.p. 150

Na parcele
Rod. dům St. 310

Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Napravo od rodinného domu (pohled z příjezdové komunikace) je situován přístřešek s
pultovou střechou. Za rodinným domem je situována zděná, vedlejší stavba pod sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami a vlnitým eternitem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - ocelové tyče na ocelových sloupcích v ocelových rámech na betonové podezdívce
- 3x ocelová vrata
- ocelová vrátka
- septik
- přístupový chodník betonový
- venkovní schody betonové
- zpevněná plocha
- přípojky IS

0998.0471206718

na vymožení pohledávky v částce 85579,54 Kč s příslušenstvím,

nařízená usnesením č.j. 203 Ex 61253/12-105, které vydal dne 13.3.2020 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se
odročuje na den 1.7.2020.

Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 203 Ex 61253/12-105, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
13.3.2020, byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného. V souvislosti s nabytím účinnosti z.č. 119/2020 Sb., 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 občanského soudního řádu, se
dražební jednání shora uvedené nemovité věci odročuje na den 1.7.2020 v 13:00 hodin.

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

V Přerově, dne 27.4.2020

Mgr. Karel Pásek, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

