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195 EX 1782/15-56
evid. č. opr.: 190462635

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 Pardubicích dne 30.10.2015
pod č. j. 44 EXE 2904/2015-12 ve věci
na návrh oprávněné/ho:

I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, Praha 3- Žižkov, kt. právně
zastupuje advokát/ka JUDr. Petr Mašek, se sídlem Boušova 792, Praha-Klánovice

proti povinné/mu:

Poneschová Ivana, nar. 12.04.1967, bytem Tetov č.p. 75, Tetov

za účasti přihlášených
věřitelů:
podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 04.05.2015, č.j. 68C742/2015-9, k vymožení
povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 27.624,83 Kč, s úrokem ve výši 13.59% ročně z částky 21.415,35 Kč
ode dne 22.08.2014 do zaplacení, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 10.333,40 Kč a k vymožení nákladů exekuce
rozhodl

takto:
Dražba nemovitých věcí povinné nařízená na 24.10.2017 usnesením č. j. 195 Ex 1782/15-50 ze dne
07.09.2017 se n e k o n á.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník byl Okresním soudem v Pardubicích dne 30.10.2015, pod č. j.
44 EXE 2904/2015-12 pověřen provedením exekuce na majetek povinné.
Na základě dražební vyhlášky č. j. 195 Ex 1782/15-50 ze dne 07.09.2017 byla na 24.10.2017 nařízena
dražba nemovitých věcí povinné, a to k nemovitým věcem
-pozemek parc.č. St.936/8, stavba bez čp/če jež je součástí pozemku parc.č. St.936/8, vše zapsáno na LV č.
11328 pro obec a kat. území Přelouč ve vlastnictví povinné Ivany Poneschové Ivany, RČ:675412/2034 a jejího
manžela Milana Ponesche, RČ: 560904/0085, oba bytem K. Čapka 1158, 535 01 Přelouč, každý podílem ve
výši ½.
Pro formální vady vydané dražební vyhlášky soudní exekutor rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto
usnesení uvedeno.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
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 25.09.2017
Doručování:
oprávněný, povinný, manžel povinného,
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
Úřední deska EÚ
El. úřadní deska EÚ

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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