Č.j.: 054 EX 3292/14 - 450
USNESENÍ
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6,
Libocká 73/57, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Mladé
Boleslavi pod č.j. 40 EXE 999/2014-20 dne 20.08.2014, a to dle exekučního titulu, kterým je:
rozsudek, který vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 17.06.2014 pod č.j. 8 C 142/2014-13,
k uspokojení pohledávky oprávněné(ho):
1. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530,
sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8,
zastoupen(a): Mgr. Jan Ševčík, advokát,
sídlo: Na Královně 862, 15600 Praha 5,
v částce 408,00 Kč s příslušenstvím, t.j.:
- úrok z prodlení ve výši 15,00 Kč,
- náklady z předchozích řízení ve výši 1.852,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Michal Salák, nar. 17.09.1981, IČ: 74165330,
bydliště: Malobratřice 45, 29402 Kněžmost,
rozhodl takto:
Elektronická dražba nařízená usnesením o dražební vyhlášce č.j. 054 EX 3292/14 - 375 ze
dne 27.09.2018 na den 30.10.2018 v 17:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb
na portálu (webové adrese): www.drazby-exekutori.cz, jejímž předmětem byly nemovité věci
povinné(ho):

a objekt neevidovaný v katastru nemovitostí nacházející se na výše uvedeném pozemku
p.č. 71/14, tj. přízemní nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou
střechou krytou plechovou krytinou.
(dále jen „nemovitosti“), a jejich příslušenství a součásti,
se ruší.

Odůvodnění:
Dne 08.10.2018 byla vymožena vymáhaná pohledávka s příslušenstvím, jakož i náklady
exekuce. Na základě této skutečnosti rozhodl pak soudní exekutor, jak je výše uvedeno.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o zrušení nařízené
elektronické dražby je ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu, rozhodnutí exekutora, jímž se upravuje vedení exekučního řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 13.10.2018

Mgr. Jiří
Nevřela
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