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Usnesení o odročení dražby
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, se
sídlem Bryksova 763/46, 198 00 Praha - Praha 9, pověřený provedením exekuce
na základě pověření: Okresního soudu v České Lípě ze dne 07.02.2020, č.j.
40 EXE 246/2020 - 8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Výkaz nedoplatků Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
ze dne 01.10.2019, č.j. 1932003589/6410-1, ve věci oprávněného:
Vojenská
zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404 / čo. 4,
Praha 9
190 03, IČ: 47114975,
proti povinnému:
Tomáš Kubišta, bytem
Náměstí T. G. Masaryka čp. 1 / čo. 1, Česká Lípa 470 01, nar. 21.11.1968,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6 914,00 Kč s příslušenstvím:
penále 106 483,00 Kč, náklady oprávněného: 100,00 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce,
r o z h o d l
t a k t o :
Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 9.2.2022 č.j.
098 EX 00142/20-067 na den 23.3.2022 se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 9.2.2022 č.j. 098 EX 00142/20-067 nařídil soudní exekutor
dražbu nemovitých věcí povinného – podíl v družstvu spojený s nájmem
družstevního
bytu,
na
den
23.3.2022
v
10:00
hodin
na
portálu
www.exdrazby.cz. Dne 3.3.2022 byl na portálu www.justice.cz zveřejněn
insolvenční návrh na majetek povinného dle zákona č. 182/2006 Sb., dne
15.3.2022 bylo na portálu www.justice.cz zveřejněno Usnesení o úpadku
spojené s povolením oddlužení. V souladu s ust. § 109 odst. 1 písm. c) cit.
zákona, rozhodl soudní exekutor, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení:

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

V Praze dne 17.03.2022
JUDr. Milan Usnul, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Michaela Plánská
z pověření soudního exekutora
JUDr. Milana Usnula

L.S.

V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu
vyhotoveného za součinnosti provozovatele poštovních služeb Vám bude na základě Vaší
písemné žádosti tento dokument zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předán v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

