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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO MĚSTO
-

JUDr. Karel Urban, soudní exekutor
Minská 54, 616 OO Brno,
tel./fax. 545 215 006, 545 215 007, 545 215 008, 545 216 774, 545 243 330
www.exekutorurban.cz, e-mail: uradexekutonsrban cz
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č.j. 97EX 3703/11-172
ev. Č. opr.: 5411629850
čj. eX. soudu: 90 EXE 1342/2011-10

Usnesení
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno
město, Minská 54, 616 00 Brno,
pověřený provedením exektice na základě usnesení Okresního soudit v Blansku ze dne 16.05.2011 č.j. 90 EXE
1342/201 1-10, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí JUDr. Radim
Kuchta čj. PPF H 250/2010 ze dne 23.11.2010, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ AB 4 B.V., IC: 34186049, sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemí, PSC: 1077XX, práv. zast.
JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, se sídlem AK Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00,
proti povinnému:
1/Petr Kunc, datum narození 28.09.1980, bytem nám. Svobody 32/3, Blansko, PSC: 678 01,
ve výši 15.500,95 Kč s příslušenstvím, rozhodl
—

takto:

I.

Okres:
Kat.úzamí:

Dražební jednání nařízené usnesením čj. 97EX 3703/11-164 ze dne 29.03.20 19, ve vztahu ke
spoluvlastnickému podílu povinného o velikosti 1/6 k nemovitým věcem, ato:
CZ0641 Blansko

Obec:

679453 Lažánky u Blanska

List vlastnictví:

V kat. území jsou pozemky

vedeny v

581283 Blansko
449

jedné číselné řadě

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela

343/8

yýmrafm2] Druh pozemku
13 ostatní plocha

357

Způsob Využití
ostatní
komunikace

584 zahrada

Způsob ochrany
rozsáhlé chráněné
území
rozsáhlé chráněné
území, zemědělský
půdní fond

su v ázrním bvdu, r krerm
átz± prvu katastru rtotCR
ke
Katatrá1i úřad pr Iihraoravzk‘ kraj, Kataacr1nj piaviats B1ana)o, k5d 701.

NmQvito:t1

se odročuje na Čtvrtek dne 11.07.2019v 09:00 hod.

II.

Dražební

jednání

proběhne

prostřednictvím

elektronického

systému

dražeb

na

adrese:

http://drazbv.eiekutorurban.cz. V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronické

dražební jednání ukončeno dne 11.07.2019v 09:30 hod.
Odůvodnění:

Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 29.03.20 19 č.j. 97 EX 3703/11-164 bylo nařízeno dražební
jednání, jehož předmětem je spoluvlastnický podíl povinného o velikosti id. 1/6 k nemovitým věcem zapsaným
na LV 449, obec Blansko, k.ú. Lažánky u Blanska. Dražební jednání bylo z procesních důvodů, kdy nebylo
vykázáno doručení všem účastníkům řízení, odročeno.
Soudní exekutor tímto usnesením určil nový termín dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výroku II.
P o u Č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek (ust.

202 odst.1 písm. a) o.s.ř.).

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitosti (ust. 17, odst 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky kancelářský
řád). Dle ust
l7b stav, předpisu EKČR kanc. 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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V Brně dne 20.05.2019
Mgr. Petra Eíiášová
kandidátka
pověřená soudním exekutorem
Informace a zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(GDPR)jsou dostupné na webových stránkách exekutora www.exekutorurban.cz
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