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V Olomouci dne 18.09.2019

Vyhotovil:

Mgr. Ivana Krčová
Marta Procházková

č.j.: 196EXD 7/19-11

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v
Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.08.2014, dle § 76 odst. 2 zákona
č. 120/2001 Sb., v pl.zn., v rámci další činnosti exekutora na základě Smlouvy o provedení dražby nemovité věci
uzavřené dne 30.07.2019 s navrhovatelem JUDr. Michal Novák, insolvenční správce, se sídlem Tyršova 231, 570 01
Litomyšl, IČ: 03433650, insolvenčním správcem majetku úpadce (dlužníka) Božena Neumannová, nar. 20.01.1979,
bytem Mokrovraty 15, 262 03 Mokrovraty; (insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH
77 INS 1164/2019),
rozhodl takto:
Dražba nařízená usnesením č.j. 196EXD 7/19-4 ze dne 02.08.2019 na den 19.09.2019 v 10:00 hodin, se
odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í : Dne 30.07.2019 byla uzavřena Smlouva o provedení dražby nemovité věci s navrhovatelem JUDr.
Michal Novák, insolvenční správce, se sídlem Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 03433650, insolvenčním správcem
majetku úpadce (dlužníka) Božena Neumannová, nar. 20.01.1979, bytem Mokrovraty 15, 262 03 Mokrovraty;
(insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 77 INS 1164/2019).
Usnesením č.j. 196EXD 7/19-4 ze dne 02.08.2019 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 19.09.2019 v
10:00 hodin, a to elektronicky na dražebním portálu www.okdrazby.cz
Před zahájením dražby požádal navrhovatel na základě pokynu zajištěného věřitele o odročení dražby.
Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby na neurčito, když ke dni vydání tohoto usnesení není
možné předpokládat, kdy odpadnou překážky, pro které navrhovatel na základě pokynu zajištěného věřitele navrhl
odročení dražby.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.
Doručuje se: 1. spis
2. navrhovatel
3. spoluvlastníci, nájemci, oprávnění z věcného břemene
4. úpadce
5. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
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6. finanční úřad, v jehož obvodu má úpadce své bydliště (sídlo, místo podnikání)
7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost
8. obecní úřad, v jehož obvodu má úpadce své bydliště (sídlo, místo podnikání)
9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMV)
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitost
11. OSSZ, v jejímž obvodu má úpadce bydliště
12. katastrální úřad, v jehož obvodu je nemovitost
13. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
14. úřední deska soudního exekutora
15. web exekutorského úřadu
16. portál dražeb
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