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značka oprávněného: ,
Naše č.j.:

203 Ex 05700/17-64

u SNE SEN í
O ODROČENí DRAŽEBNíHO JEDNÁNí

V exekuční věci 203 Ex 05700/17, na základě vykonatelného exekučního titulu - usnesení ze dne 16.12.2016,
č.j. 10 C 110/2016 - 40 vydal Okresní soud ve Vyškově na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Vyškově dne
15.3.2017, č.j. 11EXE1024/2017-21 v prospěch oprávněného:

Kamil Buchta, Fischerova704/14,77900 Olomouc Nové Sady,nar. 4.12.1974, zast. Mgr. Antonín Novák,
advokát, Politických vězňů 359/2, 77200 Olomouc Neředín, IČO 71457437

a v neprospěch povinného:
Jaroslav Bohdálek, U Parku 69,68354 Bošovice, I r IČO 68073542

na vymožení pohledávky v částce 3504795,25 Kč s příslušenstvím,

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:

Dražbanemovité věci

LV 495
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov
Okres: Vyškov
Obec: Bošovice
Kod k.ú.: 608599 Bošovice

Podíl: 1/1
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
754 629 zastavěná plocha a nádvoří
Součásti je stavbo: Bošovice, č.p. 69, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: 754

Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
aj vedlejší stavby:
Na obytnou část rodinného domu vzadu navazují pravděpodobně vedlejší stavby. Z důvodu neumožnění prohlídky oceňovaných nemovitostí nebylo
možné tyto jednoznačně identifikovat a zaměřit.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- přípojky 15

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
komplex.

nanzená usnesením č.j. 203 Ex 05700/17-49, které vydal dne 30.8.2017 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se
odročuje na den 20.12.2017.

Odůvodnění:

Usnesením - dražební vyhláškou - č.j. 203 Ex 05700/17-49, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
30.8.2017, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Vzhledem k tomu, že probíhá řízení o rozhodnutí o
insolvenčním návrhu, odročuje se dražební jednání na den 20.12.2017 v 13:00 hodin.
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P o u č e ní: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Přerově, dne 18.10.2017

Mgr. Martina Zouharová, exekutorský kandidát
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
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