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Naše č.j.:
203 Ex 09071/17-100

U S N E S E N Í
O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
V exekuční věci 203 Ex 09071/17, na základě vykonatelného exekučního titulu – rozhodčí nález ze dne
6.10.2016, č.j. 104 Rozh 5125/2016-7 vydal Mgr. Radek Lubina (rozhodce) na základě pověření, které vydal Okresní
soud v Uherském Hradišti dne 14.3.2017, č.j. 25EXE475/2017-15 v prospěch oprávněného:
PROFI CREDIT Czech, a.s. (dříve PROFIREAL, a. s.), Klimentská 1216/46, 11000 Praha Nové Město, IČO
61860069, zast. JUDr. Kateřina Perthenová, advokát, Velké náměstí 135/19, 50003 Hradec Králové, IČO
66250480
a v neprospěch povinného:
Michala Viltavská, Zlechov 138, 68710 Zlechov, nar. 1.7.1983

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:
Dražba nemovité věci

LV 583
KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherské Hradiště
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Zlechov
Kod k.ú.: 793248 Zlechov

Podíl: 1/1 (SJM) Michala Viltavská a Tomáš Viltavský
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Druh pozemku
St. 95/1
267
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Zlechov, č.p. 138, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 95/1
Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná kůlna se sedlovou střechou krytou eternitovými
šablonami. Za rodinným domem, vpravo, je situována přízemní, zděná garáž s pultovou střechou krytou plechovou
krytinou, vedle které vlevo se nachází přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou standardní krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení (zídka)
- zpevněné plochy (betonové)
- studna
- přípojky IS
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
komplex.

0998.0352195777

na vymožení pohledávky v částce 55517 Kč s příslušenstvím,

nařízená usnesením č.j. 203 Ex 09071/17-79, které vydal dne 9.1.2018 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se odročuje
na den 2.5.2018.

Odůvodnění:
Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 203 Ex 09071/17-79, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
9.1.2018, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno insolvenční řízení,
odročuje se dražební jednání na den 2.5.2018 v 13:00 hodin.

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

V Přerově, dne 7.3.2018

Mgr. Jindřiška Chytilová, exekutorský kandidát
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
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