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U s n e s e n í

JUDr.  Karel  Urban,  soudní  exekutor  Exekutorského  úřadu  Brno  –  město,  Minská  54,  616  00  Brno,  
pověřený provedením exekuce na  základě  usnesení  Městského soudu v Brně ze  dne  23.08.2005 č.j.  96 Nc 
3501/2005-4,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle  pravomocného  a  vykonatelného  platebního  rozkazu 
Městského soudu v Brně č.j. 67Ro 6717/2003-5 ze dne 20.02.2004,  k uspokojení pohledávky 
oprávněného:
1/ Home Credit a.s., IČ: 26978636, sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, práv. zast. JUDr. Vladimír 
Muzikář, advokát, se sídlem AK Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00, 
proti povinnému:
1/ Michal Voznica, datum narození 02.03.1976, bytem Labská 154/33, Brno, PSČ: 625 00,
ve výši 32.815,46 Kč s příslušenstvím, rozhodl
 

t a k t o :

I. Dražební jednání nařízené usnesením čj. 97EX 4359/05 – 197 ze dne 31.3.2017, ve vztahu 

k nemovitostem povinného :

- spoluvlastnický podíl povinného o   velikosti id. ½ k     nemovitým v  ěcem  , a to:  

se z důvodu, kdy nebylo vykázáno řádné doručení všem účastníkům řízení,

odročuje na nový termín, čtvrtek dne 15.06.2017 v     09:00 hod.  

P o u č e n í : I.  Proti tomuto usnesení  n e n í  přípustný opravný prostředek (ust. § 202 odst. 1 písm. a) 

o.s.ř.).

II. Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (ust. § 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Brně dne 02.05.2017

Mgr. Petra Eliášová
kandidátka

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský 
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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 podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.



pověřená soudním exekutorem


	č.j. 97EX 4359/05-201
	Usnesení

		2017-05-03T07:06:33+0200


		2017-05-04T10:43:28+0200
	Připojení časového údaje pro delší uchování




