č. j. 017 EX 943/13-146

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Táboře, pověřený k vedení exekuce na
základě pověření vydaném Okresním soudem ve Svitavách ze dne 16.05.2013 č.j. 10 EXE 446/2013-8,
ve věci oprávněného: NB Profi s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha 5, IČ: 27748618, proti
povinnému: Ing. Jaroslav Horáček, bytem Sklené 54, Sklené, PSČ: 568 02, IČ: 69004145, nar.
31.01.1964, k vymožení povinnosti stanovené podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu
ve Svitavách č.j. 12 C 82/2013-16 ze dne 14.03.2013, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
t a k t o:
Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 01.10.2018 č.j. 017EX 943/13-141
na den 06.11.2018 od 10.00 do 11.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.exdrazby.cz,
s e o d r o č u j e na neurčito.
O důvo dn ě n í :
Na základě pověření Okresního soudu ve Svitavách ze dne 16.05.2013, č.j. 10 EXE 446/2013-8
byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor, vedením exekuce na
majetek povinného.
V průběhu řízení soudní exekutor rozhodl usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení o
nařízení elektronického dražebního jednání na den 06.11.2018 v čase od 10.00 do 11.00 hodin
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.
Dne 17.10.2018 byla soudnímu exekutorovi doručena žádost povinného o odročení dražby
z důvodu probíhajícího řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví přikázáním nemovitých
věcí, ve kterém je na den 07.11.2018 nařízeno jednání. Povinný s vypořádáním spoluvlastnictví souhlasí a
součástí žalobního návrhu je výplata vyrovnání ve prospěch vedené exekuce.
Vzhledem k uvedené skutečnosti soudní exekutor rozhodl o odročení dražby, jak je uvedeno ve
výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst. 1, písm. a) OSŘ].

V Táboře dne 17.10.2018
Mgr. Martina Douchová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Eva Loskotová
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
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Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník
řízení na vyžádání obdržet originál listiny elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková
písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

