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č.j. 132 EX 31228/09-64

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem v Břeclavi dne
02.06.2008 č.j. 54 Nc 2153/2008-7, na základě pravomocného a vykonatelného platební rozkaz Okresního soudu
v Břeclavi ze dne 24.09.2007 č.j. 10 C 167/2007-7
proti povinné(mu):

Vladimír Lesner
bytem Úzká 313/12, Klobouky U Brna, PSČ: 691 72,

na návrh oprávněné(ho):

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupN
se sídlem Pobřežní 23/665, Praha - Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 63998530,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, se sídlem V Holešovičkách 1579/24, Praha,

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1.595,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodlení ve výši 2.5% ročně z částky 1.303,- Kč ode dne 14.02.2005 do zaplacení, úroky z prodlení ve
výši 3% ročně z částky 292,- Kč ode dne 02.01.2005 do zaplacení , náklady nalézacího řízení ve výši 8.454,- Kč
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
rozhodl takto:
I. Elektronická dražba nemovitých věcí na základě dražební vyhlášky ze dne 21.8.2013, č.j. 132 EX
31228/09-29, se nařizuje na den 24.5.2018 od 10.00 hod..
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději do 23.5.2018.
V ostatním zůstává dražební vyhláška nezměněna.
Odůvodnění:
Dražební jednání nařízené na 24.10.2013 bylo z důvodu podaného odvolání a návrhu na odklad exekuce
odročeno na neurčito. Vzhledem k tomu, že o návrzích povinného již bylo soudy rozhodnuto, rozhodl soudní
exekutor o novém termínu dražebního jednání.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 16.04.2018
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor

Za správnost: Mgr. Tomáš Kubala
exekutorský kandidát
otisk úředního razítka
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