
Exekutorský úřad Pardubice, soudní  exekutor Mgr. Tomáš Voborník, 9.  května 215,  533 72  Moravany
zapsán  v   seznamu  soudních  exekutorů  Exekutorské  komory  České  republiky  pod  evidenčním číslem 195
IČ: 652 00 241  Bankovní spojení: 215 517 517 / 0600 MONETA Money Bank a.s.   Datová schránka: tb3negn
TEL: +420 498 100 980    FAX: +420 498 100 849   e-mail: podatelna@exek.cz   Úřední deska:  www.exek.org

vyřizuje: Mgr. Lucie Kulhavá, ex. koncip.

195 EX 217/15-62
evid. č. opr.: 8100459

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 ve Vsetíně dne 19.03.2015 pod č. 
j. 31 EXE 993/2015-8 ve věci

na návrh oprávněné/ho: ČSOB  Pojišťovna,  a.  s.,  člen  holdingu  ČSOB,   IČ:  45534306, se  sídlem 
Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 

proti povinné/mu: Změlík Stanislav,   r.č.  670101/0052,  IČ: 74796143, bytem Francova Lhota  228, 
Francova Lhota 

podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Vsetíně  ze dne 28.12.2009, č.j. 20C375/2009-30, k vymožení 
povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  45.529,- Kč, s úrokem z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 
procentních bodů z částky 45.529,- Kč ode dne 21.04.2009 do zaplacení, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 1.820,- 
Kč a k vymožení nákladů exekuce
r o z h o d l   

takto:

Dražba nemovitých věcí povinného nařízená na 22.3.2017 usnesením č. j. 195 Ex 217/15-56 ze dne 
26.01.2017  se    odročuje na neurčito. 

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník byl Okresním soudem ve Vsetíně dne 19.03.2015, pod č. j. 31 
EXE 993/2015-8 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.

Na základě dražební vyhlášky č. j. 195 Ex  217/15-56 ze dne  26.01.2017 byla na 22.3.2017 nařízena 
dražba nemovitých věcí povinného, a to k nemovitým věcem
-spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku par.č. 2953/1 ostatní plocha, par.č. 2953/2 ostatní plocha, par.č.  
3945 lesní pozemek, par.č. 3948 lesní pozemek, par.č. 3952 lesní pozemek, par.č. 4007/1 lesní pozemek, vše 
zapsáno na čísle LV 224, vedeno pro kat. území a obec Francova Lhota, okres Vsetín.

Soudní exekutor po kontrole spisu a prověřování podmínek pro konání dražby zjistil, že znalec neocenil  
ve znaleckém posudku všechny nemovité věci, které jsem předmětem dražby, a proto musí být usnesení o ceně 
nemovitých věcí změněno. 

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 17.02.2017

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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