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č. j. 135 EX 3059/19-157

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, v exekuční věci oprávněného: Allianz
pojišťovna, a.s., IČO: 47115971, sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha, 18600, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát,
sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 10100,
proti povinnému: KUČEROVÁ EVA, r.č. 725405/XXXX, bytem ČÁPKOVA 11/3, Brno, 60200, vedené pro
vymožení peněžitého plnění oprávněného, jakož i pro vymožení povinnosti povinného uhradit náklady
oprávněného a náklady exekuce, rozhodl
takto:
I.

elektronické dražební jednání nařízené na den 31.03.2020 v 10:00 hodin, které se koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekucecv.cz/
jehož předmětem je spoluvlastnický podíl ¼ nemovitých věcí:

se dále odročuje na den 02.06.2020 od 10:00 hodin, které se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese: http://drazby.exekucecv.cz/.
Odůvodnění:
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j. 135 EX 3059/19 - 126 ze dne 27.02.2020 vydal v souladu
s § 52 odst. 1,2 ex.ř. a za použití ustanovení § 336b o.s.ř. a souvisejících ustanovení o.s.ř. dražební vyhlášku,
kterou stanovil termín elektronického dražebního jednání den 31.03.2020 v 10:00 hodin s tím, že předmětem
dražby budou nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.
S ohledem na opatření přijatá v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace při výskytu
onemocnění COVID-19 není možné dražbu ve stanoveném termínu konat. Soudní exekutor proto rozhodl jak
shora uvedeno a dražební jednání odročil na den 02.06.2020 od 10:00 hodin.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
V Chomutově dne 31.03.2020
__________________________
Mgr. Jan Peroutka
soudní exekutor
Byl-li Vám tento dokument doručen bez otisku razítka a podpisu, jedná se o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. §17b stavovského

předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsána podle §16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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