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           195 EX 724/15-100

USNESENÍ
 Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 

Moravany, Česká republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Chrudimi dne 16.06.2015 
pod č. j. 21 EXE 690/2015-21

pro splnění povinnosti vyplývající z vykonatelného rozhodčího nálezu Mgr. Jana Fišera - rozhodce č.j. 993 Rozh 
2775/2015-5 ze  dne  12.05.2015,  (exekuční  titul)  k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému 
pohledávku ve výši 208.381,76 Kč a její příslušenství a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému 
náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše bude 
stanovena  v příkazu  k  úhradě  nákladů  exekuce  bylo  na  dnešní  den  nařízeno  dražební  jednání  prodejem 
nemovitých věcí rozhodl

t a k t o:
I.Následné dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinného nařízené na den 26.10.2016 končí. 

II. Oprávněný a ti, kteří do řízení přistoupili jako další oprávnění, mohou podat návrh na nařízení dalšího 
dražebního jednání nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne bezúspěšné dražby. Nebude-li návrh podán do 
jednoho  roku,  navrhne  pověřený  soudní  exekutor,  aby  Okresní  soud  v  Chrudimi exekuci  prodejem 
nemovitostí zastavil (§336m odst. 1 o. s. ř.).  

O d ů v o d n ě n í: 

V následném dražebním jednání k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného nařízené 
dražební vyhláškou  č. j. 195 Ex 724/15-86 ze dne 21.09.2016 nebyl učiněn žádný příhoz. Soudní exekutor proto 
rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).

Listinné  stejnopisy  v exekučních  řízeních  vedených  Exekutorským  úřadem  mohou  být 
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka 
řízení, kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních 
služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou 
v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo 
jeho zástupci na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí 
předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech dne 26.10.2016

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
      Exekutorský úřad Pardubice   

oprávněný:  Slavík Václav, bytem Rosůlkova 274, Pardubice, RČ: 410923/059

povinný:  Chyba Luboš, bytem Zájezdec 26, IČ: 63577879, RČ: 641113/1375
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