*491/19-65*
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu

V Olomouci dne 07.10.2019
Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek
Č.j. 185EX 491/19-65
Exekuční soud: Okresní soud ve Vyškově, vedeno pod č.j. 25 EXE 1402/2019-13

Usnesení
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: rozsudek č.j. 4 C 185/2014-60 ze
dne 01.07.2016, vydal Okresní soud ve Vyškově, vedené ve prospěch oprávněného:
Miroslav Omelka,nar. 23.05.1981,IČO 72416700, bytem Bílovice č.p. 489,687 12 Bílovice,právně zast.: Mgr. Martin
Chrástecký MBA,, advokát, se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín,
proti povinnému:
1)
IMONEX v.o.s.,IČO 46970479, se sídlem Hodějice č.p. 169, 684 01 Hodějice,
2)
Ing. Jan Procházka, nar. 20.11.1968, bytem Pod Kostelem č.p. 69 696 35 Dambořice,
3)
Miroslava Hrabovská, nar. 05.03.1976, bytem Hodějice č.p. 169 684 01 Hodějice,
jsem rozhodl takto:
Termín konání dražby
dle dražební vyhlášky č.j. 185EX 491/19-56 ze dne 10.9.2019, jež se měla konat dne: 17.10.2019 a jejímž předmětem
měly být tyto nemovité věci:
Nemovité věci ve spoluvlastnickém podílu povinné č. 3) Miroslavy Hrabovské o velikosti 1/2, zapsané v katastru
nemovitostí věcí pro okres Vyškov, obec Hodějice a katastrální území Hodějice na listu vlastnictví č. 542, a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
744/217
orná půda
1185/13
orná půda
včetně příslušenství
se odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í: S ohledem na skutečnost, že byl v průběhu exekuce v souladu se zásadou přiměřenosti při
provádění exekuce zvolen jiný způsob provedení exekuce k vymožení vymáhané pohledávky, rozhodl jsem se termín
dražby prozatím odročit.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Svatopluk Šůstek,
soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc

Doručuje se: 1. Spis 2. oprávněný 3. povinný 4. osoby, kterým se doručovala dražební vyhláška 5. úřední deska

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

