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042 EX 56/08- 53

Usnesení

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53,
Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne
7.12.2007, č.j. 8Nc 6729/20097-3, kterým byla nařízena exekuce vykonatelných platebních výměrů
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – Územní pracoviště Znojmo č.j. 4445601655 ze dne
14.8.1997, č.j. 4240200060 ze dne 18.2.2002, č.j. 2145601645 ze dne 14.8.1997 a č.j. 2140200059
ze dne 13.2.2002 k uspokojení pohledávky oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR se
sídlem v Praze, Orlická 4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, adresa pro doručování: ÚP Znojmo,
Vídeňská 49, 669 02 Znojmo ve výši 91.392,- Kč a nákladů exekuce proti povinnému: Milan
Kabrňa, nar. 17.11.1955, trvale bytem 672 01 Kadov 61, rozhodla

takto:
dražební jednání stanovené usnesením o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne
19.4.2011, pod č.j. 042 Ex 56/08-42 na den 28. června 2011 v 10.00 hod. v kanceláři Exekutorského
úřadu v Třebíči na ul. Bráfova 53, 674 01 Třebíč, se o d r o č u j e na dobu neurčitou.

Odůvodnění: Na základě usnesení soudního exekutora Exekutorského úřadu v Třebíči, JUDr.
Ivany Kozákové ze dne 19.4.2011, č.j. 042 Ex 56/08-42 byla vydána dražební vyhláška, ve které
byl určen den konání dražby spoluvlastnického podílu povinného k nemovitostem zapsaným v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na
listu vlastnictví č. 63 pro obec a k.ú. Kadov na den 28. června 2011 v 10.00 hodin v kanceláři
Exekutorského úřadu v Třebíči na ul. Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný proti uvedenému usnesení podal odvolání, odročuje se
dražební jednání na dobu neurčitou.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
V Třebíči dne 7.6.2011
JUDr. Ivana Kozáková, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Vladimíra Frendlovská
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

