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042 EX 1646/10 - 60

Usnesení
JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, Třebíč,
pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Třebíči dne
13.12.2010, č.j. 9 EXE 2409/2010 - 18, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného rozsudku
Krajského soudu v Brně ze dne 15.9.2010, č.j. 7 Cm 198/2006 - 64 k uspokojení pohledávky
oprávněného: Ing. Pavel Pelán s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice, IČ:26258714, zast. JUDr.
Miloslavem Gregorem, Vicenický žleb 941, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve výši 39 000,- Kč,
s příslušenstvím a nákladů exekuce proti povinnému: Marvan Karel, nar. 16.11.1966, trvale
bytem Družstevní 285, 675 26 Želetava, rozhodla

t a k t o:
Dražební jednání nařízené na základě usnesení soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové ze dne
12.12.2012, č.j. 042 EX 1646/10-57 na 30. ledna 2013 ve 14.00 hod. v kanceláři Exekutorského
úřadu v Třebíči na ul. Bráfova 53, s e o d r o č u j e na dobu neurčitou.
Odůvodnění: Usnesením soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové ze dne 12.12.2012, č.j. 042 EX
1646/10-57 bylo nařízeno konání dražby spoluvlastnického podílu povinného k nemovitostem
zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště
Moravské Budějovice na listu vlastnictví č. 50 pro obec Lesná a k.ú. Lesná u Želetavy, a to na 30.
ledna 2013 ve 14.00 hod. v kanceláři soudního exekutora v Třebíči, na ul. Bráfova 53.
Po vydání dražební vyhlášky bylo zjištěno, že jeden ze spoluvlastníků, jemuž musí být doručena
dražební vyhláška, zemřel a dědické řízení po něm nebylo dosud ukončeno.
S ohledem na shora uvedené proto soudní exekutor rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Třebíči dne 3.1.2013

JUDr. Ivana Kozáková, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Vladimíra Frendlovská
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

