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Č.j. 070 Ex 1292/18-27

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28.
října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaném Okresním soudem v Ústí nad Labem ze
dne 03.08.2018 č.j. 73 EXE 2768/2018-12,
proti povinnému:

STRANLIN s.r.o.
se sídlem Valtířov č.p. 196, Velké Březno, IČ: 03045617

na návrh oprávněného:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
se sídlem Orlická 4/2020, Praha-Žižkov, IČ: 41197518

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 72.282,- Kč, a povinnosti
povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce,

rozhodl takto:
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) vydaná dne
17.12.2018 pod č.j. 070 Ex 1292/18-20 se zrušuje .
Předmětem dražby byla následující nemovitá věc povinného a její příslušenství:

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb prostřednictvím
tzv. hybridní pošty. Na základě písemné žádosti účastníka řízení se originál listiny zašle v elektronické
podobě (e-mailem, datovou schránkou), případně se taková písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

Odůvodnění:
Ve věci byla příslušným soudem nařízena exekuce. Soudní exekutor v souladu s § 47 odst. 1
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zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (e.ř.) posoudil, jakým způsobem
bude exekuce provedena a vydal předmětnou dražební vyhlášku.
Dne 4.1.2019 byla dlužná částka uhrazena, proto soudní exekutor předmětnou dražební
vyhlášku svým usnesením zrušil.
Poučení: Toto usnesení nabývá právní moci doručením a není proti němu přípustný žádný opravný
prostředek.

V Nymburce dne 07.01.2019
___________________________

Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor
Exekutorský úřad Nymburk
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