Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil 774968006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042 EX 1249/18 - 51

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad v Třebíči, Bráfova 53, pověřený exekucí
podle exekučního titulu - výkaz nedoplatků č. j. 7941800748, který vydala Všeobecná zdravotní
pojišťovna České republiky - ÚP Jihlava dne 09.07.2018, na základě pověření č.j. 15 EXE
1837/2018-11, ze dne 12.09.2018, které vydal Okresní soud v Třebíči, ve_věci oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518
proti povinnému: Kazda Antonín, nar. 3.4.1971, trvale bytem Senorady 18, 675 75 Senorady, k
uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce,
rozhodl

takto:
Usnesení soudního exekutora č.j. 042 EX 1249/18-39 ze dne
dražební vyhláška s e o p r a v u j e takto:

10.2.2021, kterým se vydává

označení předmětu dražby se opravuje na:
spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. 843/100 (orná půda) o výměře 1753 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Brno-venkov na listu vlastnictví č. 337 pro obec Nová Ves a k.ú. Nová Ves u Oslavan.

Odůvodnění:
Okresní soud v Třebíči pověřil vedením exekuce, proti povinnému k vymožení pohledávky
oprávněného ve výši 39 969,00 Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce soudního exekutora
JUDr. Ivanu Kozákovou, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, Třebíč.
Usnesením soudního exekutora č.j. 042 EX 1249/18-39 ze dne 10.2.2021 byla vydána dražební
vyhláška, kde předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného k nemovité věci zapsané v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brnovenkov na listu vlastnictví č. 337 pro obec Nová Ves a k.ú. Nová Ves u Oslavan.
V důsledku chyby v psaní došlo k nesprávnému označení parcelního čísla pozemku, který je
předmětem dražby, a to p.č. 834/100, ač správné parcelní číslo je 843/100.
S ohledem na shora uvedené proto soudní exekutor rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Třebíči dne 18.02.2021

JUDr. Ivana Kozáková
soudní exekutor

__________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

