
 

Soudni exekutor JlÍDr. Ivo Erbert. Exekutorský úřad Praha — výeth

Milešovskú 132(1'4‘ HO 00 Praha 3, tel. 222 950 82‘),

c—muil:pndulelnum euprahavyehodvez; i\vnzeupralim yehodez; ll) DS: 4dXsliiie

sp. zn.: 149 EX 5647/16-70

(i:/. oprávněné/ir) 51451;'.\'l 9/6

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. iw Erbern lixekutorský úřad Praha — východ se sídlem MilešoVska 1326/4. Praha 3. PSČ 130 ()0,

pověřený provedením exekuce na zaklade pm eřeiií Obvodního soudu pro Pralin 4 ze dne 3l.05,201(i„ Č.j. 72 linÍ N(ilv'ZtJló—Ztk

rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná /dravotní pojišťovna České republiky _ SC sídlem Orlicka 20204, Praha lC‘:

41197518‘ proti povinnému: Katrin Válková, bytem Libušská 35/200_ PRAHA 4, RC:_ 0 vyniožení povinnosti

povinného zaplatit opravne—nému peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit naklady exekueet

takto:

Dražební jednání naři/ené nu den 3l.05.2()l7 v 16.00 hod prostřednictvím elektronickeho systému dražeb nu adrese portalu:

www.okdra/bvez ve odročuje na neurčito.

Předmětem elektronické dražby jsou nemovité veei povinného postižené exekučním příka/ein prodejem nemovitých včeí ze dne

07.06.201t'xčj. 149 lŠX 5647/16-1 l, právní moe 26.06.2016:

CZOlOO Hlavnl město Praha » : 554782 Praha

.*í'ér;: 791733 Zbraslav ii ' “f “"—= 487-6

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadé

  

    

14200 Praha 4 905627/

 

 

   

 

2577 46 zastavěná plocha a

nádvoří

"g * , ***" : ZbraSlaV, č.e. 55, rod.rekr

*? \; *; ;. _ _,„4* . .: 2577

25?8 755 zahrada zemědělský pudni

fond

se všemi součástmi :: příslušenstvím.

Odůvodnění:

S ohledem na sl—zuteéuost, Že dne 02.05.20l7 bylo vydáno usnesení o úpadku s prohlasenítn konkurzu proti povinná odročil

soudní exekutor dražební jednaní na neurčito.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolani přípustné.

Na písemnou žádost účastníka ř'í/eni, jemuž byly doručeny listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti poskytovatele

poštovníeli služeb. lašle soudní exekutor účastníkovi řízení elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v

žádosti účastníka písemnosti vyhotovené v elektronické podobě a podepsané uznávaným elektronickým podpisem

exekutora nebo jeho /amčstnanee„ nebo tyto písemnosti předá t'ieastníkovi ř'í/ení \' sídle exekutorského úřadu nu

tcehntekém nos-Čí dat.

V Pra/e dne „05.201 7

JUDr. Ivo lžrbert v.r.

soudní exekutor

fa správnost vyhotovení: „ll ll)r. 'l'eieza il omková, exekutorské kandidátka,

pověřena soudním exekutorem


