vyřizuje: Mgr. Tomáš Voborník

195 EX 1148/18-53
evid. č. opr.:

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 06.08.2018 pod
č. j. 22 EXE 1259/2018-22 ve věci
na návrh oprávněné/ho:

NURSUS s.r.o., IČ: 28937066, se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha

proti povinné/mu:

Antoš Radomír, r.č. 640430/0210, IČ: 13193571, bytem České Lhotice č.e. 194,
České Lhotice

podle vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 16.12.2016, č.j. 51C564/2015-42, k vymožení
povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.129.431,- Kč, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 34.225,- Kč
a k vymožení nákladů exekuce
rozhodl

takto:
Datum konání dražby v dražební vyhlášce soudního exekutora ze dne 13.2.2019 č.j. 195EX
1148/18-48 se opravuje tak, že správně zní: „22.3.2019“. Ostatní části dražební vyhlášky zůstávají
v platnosti a beze změny.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník byl Okresním soudem v Chrudimi dne 06.08.2018, pod č. j. 22
EXE 1259/2018-22 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.
Soudní exekutor i bez návrhu opraví chyby v písemném vyhotovení jím vydaných rozhodnutí.
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 19.02.2019
Doručování:
oprávněný, povinný, manžel povinného,
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
osoby, kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo,
nebo nájemní právo k draženým nemovitostem,
osoby, které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo pohledávky
zajištěné zástavním právem na dražených nemovitostech
FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti,
katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou působností a
OÚ obce dle umístění nemovitosti - adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD,
OSSZ a zdravotní pojišťovny
Vyvěšení: Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice
Uveřejnění www.exek.org, www.portaldrazeb.cz
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