EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY
MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR

181 EX 6863/14-272

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na
základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: Okresní soud ve Svitavách, platební rozkaz ze dne 25.
6. 2013, č. j. 12 C 184/2013-41, exekučním soudem: Okresní soud ve Svitavách, pověření ze dne 25. 7. 2014, č. j.
10 EXE 813/2014-12, v exekuční věci oprávněného: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, sídlem Na Příkopě
969/33, Praha 1, 11407, práv. zást.: JUDr. Josef Kešner, advokát, sídlem Slezská 1738/103, Praha - Vinohrady,
13000, proti povinnému: Kadlecová Jiřina, r.č. 5462210677, bytem Třebařov 39, Třebařov, 56933, pro vymožení
peněžitého plnění oprávněného, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl o provedení elektronické
dražby nemovitých věcí
takto:
Elektronická dražba nařízená dražební vyhláškou ze dne 14. 12. 2016, č. j. 181 EX 6863/14-258, na den 17.
ledna 2017 v 10.00 hodin a časem ukončení elektronické dražby 17. ledna 2017 v 10.30 hodin, se zrušuje.
Odůvodnění:
Soudním exekutor eviduje ke dni 9. 1. 2017 úhradu poměrné části vymáhané povinnosti. Vzhledem ke
zbývající výši vymáhané povinnosti rozhodl soudní exekutor, že je účelné nařízenou dražbu zrušit.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Karlových Varech dne 13. 1. 2017

__________________________
Mgr. Lukáš Křivánek
soudní exekutor
Exekutorský úřad Karlovy Vary

_________________________________________________________________________________________________________________
P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů.
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, nebo Vám bude předána v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
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