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Usnesení o odročení dražebního jednání
 
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 
790 01  Jeseník,  pověřený k provedení  exekuce  na  základě  pověření  k provedení  exekuce,  vydaného 
Okresním soudem v Novém Jičíně dne 13.10.2015 č.j. 56 EXE 1841/2015-8, podle vykonatelného výkazu 
nedoplatků Česká průmyslová zdravotní pojišťovna č.j. VN2009 KZ/073283 ze dne 17.07.2014, 

proti povinnému: Skurková Iveta, bytem Obránců míru 1306/16, Kopřivnice, IČ: 12655023,  dat. 
nar.: 06.07.1967

na návrh oprávněného: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Jeremenkova 161/11, Ostrava - 
Vítkovice, IČ: 47672234

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 84.473,- Kč s příslušenstvím 
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného 
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l 

takto:

Dražební jednání nařízené na den 27.07.2017 ohledně níže uvedené nemovité věci: 

se odkládá na neurčito.

 

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 el. poštou na 
el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na 
technickém nosiči dat.
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Odůvodnění:

Dražební  jednání  bylo  nařízeno  usnesením  soudního  exekutora  č.j.  197  EX  16188/15-110  ze  dne 
07.06.2017 . V zákonné lhůtě bylo podáno odvolání. Proto do doby pravomocného rozhodnutí soudu je  
dražební jednání odročeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

  
Jeseník 26. července 2017

 
Mgr. Alan Havlice, v.r. 

soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení:
Zuzana Kotoučková, DiS.
pověřen(a) soudním exekutorem
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