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Uvádějte při veškeré korespondenci

zn. oprávněného: 7999EX1916

USNESENÍ

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha — západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00

Praha 6- Břevnov, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne

17.08 .,2016 č.j. 64 EXE 2733/2016- 14, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: výkazu

nedoplatků VZP ČR ze dne 2502.2016, č.j. 1941602349, a vykonatelného platebního výměruVZP ČR ze dne

11.01.2008, č.j. 2140800723,V exekuční věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,

Regionální pobočka Praha, pro Hl.m.Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, se sídlem Na Perštýně 6,110

00 Praha 1, proti povinnému: Thi Phuong Nguyen, IČ: 65434421,

za účasti manžela povinného: Dai Thang Ha,

_ k uspokojení pohledávky 19.685,- Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 a § 55b

odst. 2 zákonac. 120/2001 Sb.,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „EŘ“),

taktm

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 191 EX 7573/16-51, kterou vydal dne

17.12.2018 soudní exekutor Mgr. Jan Beneš,

se zrušuje.

O d ů v o d 11 ě n í :

Pověřením vydaným Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 17.08.2016 pod č.j. 64 EXE 2733/2016-14, byl

soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, Exekutorský úřad Praha — západ, pověřen vedením exekuce.

Dražební vyhláškou soudního exekutora Mgr. Jana Beneše ze dne 17.12.2018, č. j. 191 EX 7573/16-51,

byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného a to:

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha obec: 554782 Praha

Kat.úzer1:í 720984 Písnice Li.—st vlastnictví: 741

lyvěšenodne: /0. f- [o./f

ÚŘAD MĚSTSKÉ QÁSTI

PRAHA - LIBUS

Libušská 35. 142 00 Praha 4

 

  

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb, kterýJe platný'1 bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky— kancelářský řád k písemné

žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen se zašle el poštou na el adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovené v

el. podobě a podepsaná podle § 1621 nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.


