
č.j. 144 EX 978/20-129

U S N E S E N Í

     Soudní exekutor  JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín,
pověřený  vedením exekuce  podle  vykonatelného  rozsudku Okresního  soudu  v  Klatovech č.j.  4  C  241/2019-95 ze  dne  27.11.2019 a
vykonatelného  usnesení Okresního soudu v Klatovech č.j.  4  C 241/2019-115 ze dne  11.12.2019 (exekuční  titul)  a  na základě pověření
Okresního soudu ve Vyškově ze dne 10.03.2020 č.j. 25 EXE 1204/2020-17 ve prospěch

oprávněného: UNILEASING a.s.
sídlem Randova č.p. 214, Klatovy-Klatovy I, 339 01, IČO: 25205552 
práv.zast. Mgr. Jakub Steidl, advokát, Kpt. Jaroše 94, Klatovy, 339 01

povinnému:
proti

Farma Nemochovice s.r.o.
sídlem Nemochovice č.p. 125, Nemochovice, 683 33, IČO: 03793761
Ing. Ivan Říha
bytem Nemochovice č.p. 117, Nemochovice, 683 33, dat.nar. 20.09.1974, IČO: 70865019

pro 940.242,- Kč s přísl.,

rozhodl  t a k t o :

Dražební rok nemovitých věcí, a to:

ve vlastnictví povinného Farma Nemochovice s.r.o., sídlem Nemochovice č. p. 125, Nemochovice, 683 33, IČO: 03793761

nařízený na den 25.11.2020, který měl proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz od 10:00 hod. do 11:00 hod. usnesením č.j. 144 EX 978/20-113, ze dne 13.10.2020 se odročuje na neurčito.

O d ů v o d n ě n í  
    
     Ve věci povinného bylo před samotným dražebním rokem zahájeno insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v  Brně pod sp. zn.:
KSBR 38 INS 23122 / 2020.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 23.11.2020
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
                                                 soudní exekutor

                        
Za správnost vyhotovení: 
Veronika Mašková
pověřena soudním exekutorem
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Doručuje se:
- oprávněnému do vlastních rukou
- povinnému do vlastních rukou
- manželu povinného (pokud nemovitá věc náleží do SJM) do vlastních rukou
- osobám s předkupním právem do vlastních rukou
- osobám se zástavním právem do vlastních rukou
- osobám, kterým se doručuje usnesení podle ust. § 336a OSŘ do vlastních rukou
- osobám, které přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinymi je prokázaly do vlastních rukou
- finančnímu úřadu v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
- obecnímu úřadu v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- příslušnému katastrálnímu úřadu
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc

Poučení: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti poštovních služeb doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v elektronické podobě nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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