Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor
sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno
tel. 530 513 513, fax. 530 513 512, IČ 66253209, zapsán u EK ČR pod ev.č. 159
ID datové schránky: 6x7t4ir, email: podatelna@eubrno.cz, http://www.eubrno.cz

Č.j.:

159 EX 00002/15-507

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15.1.2015, č.j. 49 EXE 59/2015- 25, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal JUDr. Martin Krčma notář dne 09.08.2013, č.j. N 415/2013,
NZ 366/2013, k uspokojení pohledávky oprávněného Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice, doručovací adresa: Heršpická 5, 658 26 Brno, proti povinným 1) NEMKOR INTERNATIONAL spol. s r.o., IČ:
48036641, Francouzská 55/52, 101 00 Praha 10, zast. JUDr. Jaroslav Ožana, advokát, AK Chodská čp.1146 / čo.5, 120 00 Praha Praha 2, 2) JUDr. Jaroslav Ožana, IČ: 16898095, nar. 11.3.1962, Chodská čp.1146 / čo.5, 120 00 Praha - Praha 2, ve výši
5 670 000,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl
takto:
I. Dražba nemovitých věcí povinného č. 2, nařízená dražební vyhláškou čj. 159 EX 00002/15-487 ze dne 27.6.2017 na den
15.8.2017 v 13:00 hod s e o d r o č u j e na
26.9.2017 v 13:00 hod.

II. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou nejpozději do 25.9.2017

III. Ve zbytku zůstává dražební vyhláška nezměněna.
Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta nařídil na den 15.8.2017 v 13:00 hod. dražbu nemovitých věcí povinného č. 2, a to
spoluvlastnického podílu ve výši 3/10 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1245 u Katastrální úřad pro hlavní město
Prahu, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Kolovraty, a to pozemek
parc. č. 816/1 o výměře 37843 m², ovocný sad. Vzhledem k tomu, že v rámci řízení došlo k procesnímu nástupnictví na straně
oprávněné, a není pravděpodobné, že ke dni dražby bude o nástupnictví pravomocně rozhodnuto, pak z procesní opatrnosti, tak, aby
nebyla zkrácena práva účastníků, zejména nově vstoupivších účastníků, exekutor rozhodl tak, jak je výše uvedené a dražbu odročil
na dobu, kdy pravdpodobně nabude rozhodnutí o právním nástupnictví právní moci.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 9.8.2017

Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená 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.

