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U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Svitavách ze dne 31.5.2018, č.j. 5 EXE 265/2018-15, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného usnesení, který vydal Okresní soud v Svitavách dne 27.02.2018, č.j. 10C297/2017-57, k
uspokojení pohledávky oprávněného Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice,  proti
povinnému Roman Smrž, IČ: 75876809, nar. 5.11.1982, Moravská Chrastová čp. 175, 569 04 Brněnec - Moravská Chrastová,
ve výši 108 279,90 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :

Dražba nemovitých věcí povinného nařízená na den 4.6.2019 v 13:00 hod  s e  o d r o č u j e  na

neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta nařídil dražební vyhláškou č.j. 159 EX 376/18-182 dražbu nemovitých věcí povinného zapsaných
na listu vlastnictví č. 213 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Brněnec, kat. území
Moravská Chrastová, a to: - Pozemek parc. č. 294/12 o výměře 1332 m², zahrada, - Pozemek parc. č. St. 51 o výměře 515 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Moravská Chrastová, č.p. 175, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 51,
- Pozemek parc. č. 309/59 o výměře 1123 m2, ostatní plocha, na 4.6.2019 v 13:00 hod. Ve věci povinného bylo zahájeno
insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, sp. zn. KSPA 60INS 7533/2019, exekuci
tak není v možný termín provést. Proto rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno výše a dražbu odročil.

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

V Brně dne 3.6.2019

        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
soudní exekutor

        Exekutorský úřad Brno-město

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Komprs, pověřený soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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