
číslo jednací : 122 EX 177/19-104
    

Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený
vedením této exekuce, pověřením vydaném Okresním soudem v Uherském Hradišti (exekuční soud)
dne 30.04.2019 pod č. j. 25 EXE 782/2019-9 k vymožení povinnosti dle exekučního titulu, kterým je
platební  výměr,  který  vydal  Zdravotní  pojišťovna  ministerstva  vnitra  České  republiky pod  č.  j.
1469/2018, sp. zn. ZP-01/1469/OLOV-04-18 dne 31.10.2018, který nabyl právní moci dne 17.11.2018,
k uspokojení přednostní pohledávky (práva) oprávněného: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,  se sídlem  Vinohradská 2577/178,  Praha,  PSČ  130 00,  IČ  47114304, ve  výši
136.373,- Kč spolu s přísl.,  jakož i k náhradě nákladů této exekuce proti povinnému: M & J - stav,
s.r.o., se sídlem Na hrázi č.p. 258, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22, IČ 28307356, 

rozhodl takto :

Elektronické dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č. j. 122 EX 
177/19-48 ze dne 15.11.2022 na úterý 20.12.2022 v 10:00 hod. se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í :

V této právní  věci  pověřením, které vydal  Okresní  soud v Uherském Hradišti, byl  pověřen
vedením exekuce soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad v Kroměříži, Jánská 25/1.

Exekutor  rozhodl  usnesením  č.  j.  122  EX  177/19-48  ze  dne  15.11.2022  o  nařízení
elektronického  dražebního  jednání  ve  věci  prodeje  nemovitých  věcí  povinné  na  den  20.12.2022
v 10:00 hod. prostřednictvím el.systému dražeb na www.okdrazby.cz. 

Soudní exekutor rozhodl tímto usnesením o zrušení nařízeného dražebního jednání, neboť
před  provedením  exekuce  prodejem  nemovitých  věcí  povinná  vymáhané  plnění  včetně  nákladů
exekuce uhradila.

P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Kroměříži, dne 16.12.2022

otisk úředního razítka
  Mgr. David Chaloupka, v.r.

soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:

Mgr. Miroslav Úlehla
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