
č.j.: 067 EX 1740/21-79

č.o.: 

U S N E S E N Í

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 25 
EXE 251/2021-44, které vydal  Okresní soud v Uherském Hradišti,  dne  25.05.2021 ve prospěch 
oprávněného AB - CREDIT a. s., Opletalova 1603/57, 11000, Praha, IČ 40522610 a v neprospěch 
povinného:  IVA  ŽÁKOVÁ,  Zlámanec  23,  68712,  Zlámanec,  nar.29.03.1990,  zast.  JUDr.  Eva 
Braunová, advokát, Choceradská 2951/7, 14100, Praha

r o z h o d l   t a k t o :

Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 exekučního řádu o d r o č u j e  dražební 
jednání nařízené usnesením č.j. 067 EX 1740/21-67, ze dne 25.3.2022, a to na neurčito.

Odůvodnění:

Usnesením – dražební vyhláškou č.j. 067 EX 1740/21-67, ze dne 25.3.2022, byla na den 26.4.2022 
nařízena dražba nemovitých věcí povinného zapsaných na
a)

b) spoluvlastnický podíl povinné o velikosti ½ na nemovité věci:

Z procesních důvodů soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a 
dražební jednání nařízené na den 26.4.2022 odročil na neurčito.

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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.



P o u č e n í:  Dle ustanovení § 202 odst.  1 písm. a) o.s.ř.  v platném znění,  není  proti  tomuto usnesení 
odvolání přípustné.  

V Praze dne 25.4.2022 

otisk úředního razítka

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Mail: e-podatelna@exekuce.eu

Za správnost:
Hana Častulíková
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