Č.j. 207 EX 1853/06-968

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května
2384, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce vydaným Okresním soudem
v Olomouci dne 20.06.2006, č.j. 47 Nc 5413/2006-33, na základě vykonatelného exekučního
titulu - usnesení, který vydal Okresní soud v Olomouci dne 08.09.2005 pod č.j. 23C 147/2004113, ve věci oprávněné Petra Weinerová, bytem Vlkova 79/13, Olomouc-Lazce, dat. nar.:
21.11.1970 proti povinným 1/ Miloš Chládek, bytem Karolíny Světlé 432/14, Olomouc-Nová Ulice,
dat. nar.: 04.10.1948; 2/ Marta Chládková, bytem Karolíny Světlé 432/14, Olomouc-Nová Ulice,
dat. nar.: 31.05.1947, zastoupena Miloš Chládek, bytem Karolíny Světlé 432/14, Olomouc-Nová
Ulice, PSČ: 779 00
rozhodl takto:
Dražební rok dražby nemovitých věcí nařízený na den 16. 9. 2020 na základě dražební vyhlášky
ze dne 6. 11. 2019, č.j. 207 EX 1853/06-767, ve spojení s usnesením ze dne 15. 7. 2020, č.j. 207
EX 1853/06-932, s e o d r o č u j e n a n e u r č i t o.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor nařídil dražební vyhláškou ze dne 6. 11. 2019, č.j. 207 EX 1853/06-767, ve
spojení se svým usnesením ze dne 15. 7. 2020 č.j. 207 EX 1853/06-932, elektronickou dražbu
nemovitých věcí povinného na den 16. 9. 2020. Předmětem dražby je:
- spoluvlastnický podíl id. ½ nemovitých věcí

se všemi součástmi a příslušenstvím (IS), jak jsou tyto nemovité věci zapsány v katastru nemovitostí na LV 1250 pro
katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, katastrální pracoviště Olomouc a tak jak jsou popsány ve znaleckém
posudku znaleckého ústavu: Znalecká společnost s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110
00, IČ: 29 04 20 54, ze dne 27. 11. 2018, č. ZP-17212.

V průběhu řízení se objevila zákonná překážka provedení dražby, neboť před dražbou bylo
prokázáno, že u soudu byla podána žaloba dle § 267 osř, k uplatnění práva třetí osoby
nepřipouštějící dražbu.
Z důvodu uvedeného shora bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a
dražba nemovitých věcí povinné byla odročena na neurčito.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.
Ve Zlíně dne 14.09.2020
otisk razítka
JUDr. Jana Jarková, v.r.
soudní exekutor
Poučení: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

