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Usnesení
Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – venkov jmenovaný na
základě rozhodnutí ministra spravedlnosti č.j. MSP-353/2015-OJ-SO/06 ze dne 28.5.2015 do
uvolněného Exekutorského úřadu Brno – venkov po JUDr. Robertovi Pazákovi, který byl pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 27.11.2007 č.j. 17 Nc
9722/2007-4, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 67 Ro 2692/2006-7 ze dne 15.11.2006, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Home Credit a.s., IČ: 26978636, sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, práv. zast. JUDr.
Vladimír Muzikář, se sídlem Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00,
proti povinnému:1/ Miroslav Fürbach,datum narození 30.01.1973, bytem Valdštejnova 1317/45,
Cheb, PSČ: 350 02, ve výši 27.708,50 Kč s příslušenstvím, rozhodl
takto:
I.

Dražební jednání nařízené usnesením čj. 198 EX 197/08 - 135 ze dne 24.4.2019 na
den 16.7.2019 v 9:00, ve vztahu k nemovitostem povinného:

spoluvlastnický podíl ve výši id. 2223/100000 na:

V evidenci katastru nemovitostí je předmět dražby veden jako spoluvlastnický podíl na
bytových domech a pozemcích, ve skutečnosti se však jedná o byt o velikosti 3+1, který se
nachází v přízemí panelového domu č.p. 130.
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb,
k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato
písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho
zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

se odročuje na den 15.10.2019 v 9:00.
II. Dražební jednání proběhne prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
https://drazby.exekutorbrnovenkov.cz V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude
elektronické dražební jednání ukončeno dne 15.10.2019 v 9:30 hod.
O dův odně ní:
Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 24.4.2019 č.j. 198 EX 197/08 - 135 bylo
nařízeno dražební jednání na den 16.7.2019. Dražební jednání se z procesních důvodů odročuje na
15.10.2019.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek (§ 202 odst.1.písm. a
o.s.ř.).
V Brně dne 13.6.2017
Mgr. Jaroslava Schafferová
soudní exekutor

