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042 EX 1816/06-79

Usnesení

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, Třebíč,
pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 3.7.2006, č.j.
9Nc 667/2006-4, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného rozhodčího nálezu Mgr. Radima
Saxla, rozhodce, ze dne 28.12.2005 k uspokojení pohledávky oprávněného: Komerční spořitelní a
úvěrní družstvo DOMOV v likvidaci, Uherská 618, 190 17 Praha 9, IČ: 26156245 ve výši 121.250,Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce proti povinné: Kateřina Zvěřinová, nar.
6.6.1980, trvale bytem 675 74 Březník 73, rozhodla

takto:
Dražební jednání nařízené na den 15. května 2012 v 10.00 hodin v kanceláři Exekutorského
úřadu v Třebíči na ul. Bráfova 53 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 27. března 2012, č.j. 042 EX 1816/06-71 byla vydána dražební vyhláška, ve
které byl určen den konání další dražby nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 50 pro obec
Jaroměřice nad Rokytnou a k.ú. Příložany ve společném jmění povinné a Aleše Zvěřiny, nar.
1.3.1977 na den 15. května 2012 Třebíč v 10.00 hodin v kanceláři Exekutorského úřadu v Třebíči
na ul. Bráfova 53.
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 11057/2012-A-2 ze dne 7.5.2012 bylo
zahájeno insolvenční řízení ve věci povinné Kateřiny Zvěřinové. Dle ust. § 109 odst. 1 z.č.
182/2006 Sb. (insolvenční zákon) nelze po zahájení insolvenčního řízení provést exekuci, která by
postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka.
S ohledem na shora uvedené proto soudní exekutor rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Třebíči dne 10.5.2012

JUDr. Ivana Kozáková, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Vladimíra Frendlovská
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

