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U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 
790  01  Jeseník,  pověřený  k provedení  exekuce  na  základě  usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaného 
Okresním  soudem  ve  Strakonicích  dne  24.10.2012 č.j.  17  EXE 3124/2012  -  13,  podle  vykonatelného 
rozhodčího nález JUDr. Vaňková Eva, rozhodce č.j. Va 18 - 161/2012 - 9 ze dne 02.07.2012, 

proti povinnému: 1/  Gabriel  Jaroslav,  bytem  Jinín  č.p.  30,  Jinín,   dat.  nar.:  11.06.1964;  
2/ Somolová Jana, bytem Jinín č.p. 30, Jinín, IČ: 40784363,  dat. nar.: 05.06.1959

na návrh oprávněného: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem nábřeží Závodu míru 2739, Pardubice, IČ: 
61860069, práv. zast. advokátem JUDr. Kateřina Perthenová, se sídlem Velké 
náměstí 135/19, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 66250480

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 18.866,- 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

t a k t o :

Dražební jednání nařízené usnesením č.j.: 197 EX 3183/12-200 ze dne 26.03.2019 které by se mělo  
konat  dne  15.05.2019  prostřednictvím  elektronického  systému  dražeb  na  adrese:  www.drazby-
exekutori.cz jehož předmětem měly být nemovité věci povinného:

- s podílem 1/2 ve vlastnictví povinného: Gabriel Jaroslav

se z     důvodu uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce  

n e k     o n á.  

 

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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Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
    Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (ust. § 169 odst. 2 o.s.ř.)

  
Jeseník 13. května 2019

                  JUDr. Alan Havlice, v.r. 
  soudní exekutor 

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


		2019-05-13T07:42:33+0200




