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042 EX 1135/11- 80

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 Chrudimi
dne 11.8.2011, č.j. 22 EXE 1935/2011 - 8, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného
směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne
28.6.2011, č.j. 52 Cm 392/2011 - 9 k uspokojení pohledávky oprávněného: Kudrna Petr, Pardubická
209, 533 75 Dolní Ředice, r.č.730906/3311, zast. JUDr. MgA. Michalem Šalomounem,
advokátem, Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč, ve výši 250 000,- Kč s příslušenstvím, nákladů
oprávněného a nákladů exekuce proti povinné: Mencová Hana, nar. 23.11.1966, trvale bytem
Nádražní 237, 538 42 Ronov nad Doubravou, rozhodla

t a k t o:
Další dražební jednání nařízené na 9. července 2013 v 10.00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu
v Třebíči na ul. Bráfova 53 na základě usnesení soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové ze dne
10.5.2013, č.j. 042 EX 1135/11-73 s e o d r o č u j e na dobu neurčitou.

Odůvodnění : Usnesením soudního exekutora ze dne 10.5.2013, č.j. 042 EX 1135/11-73 byla
nařízena další dražba nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim na listu vlastnictví č. 1421 pro obec a k.ú. Ronov
nad Doubravou ve společném jmění povinné a jejího manžela Josefa Mence, nar. 10.1.1960, a to na
na 9. července 2013 v kanceláři Exekutorského úřadu Třebíč, Bráfova 53. Podáním ze dne
27.6.2013 podala povinná návrh na odklad exekuce, který bude soudním exekutorem postoupen
k rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.
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 4. července 2013

JUDr. Ivana Kozáková, v.r.
soudní exekutor

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

