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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 Šumperku dne 24.06.2016 pod 
č. j. 4 EXE 1303/2016-11 ve věci

na návrh oprávněné/ho: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod,   IČ:  03814742, se sídlem 
Karla  Engliše  3208/5,  Praha  5,  kt.  právně  zastupuje  advokát/ka  JUDr.  Michaela 
Fuchsová, Ph.D., se sídlem Voršilská 130/10, Praha 

proti povinné/mu: Němcová Kateřina,  nar. 19.08.1988, bytem Oskava č.p. 112, Oskava, kt. zastupuje 
Žídková Jana, Fryčovice č.p. 563, Fryčovice 

za účasti přihlášených 
věřitelů:

1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha; 
2. Kreditech Česká republika s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha; 
3. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, 120 00 Praha; 
4. PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha; 

podle  vykonatelného  platebního  rozkazu  Okresního  soudu  v  Šumperku   ze  dne  13.11.2015,  č.j.  216C158/2015-29, 
k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  93.982,70 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 7% ročně z 
částky  88.907,17  Kč  ode  dne  01.09.2015  do  zaplacení, náhradu  nákladů  soudního  řízení  ve  výši 22.450,80  Kč a  k 
vymožení nákladů exekuce
r o z h o d l   

takto:

I.  Dražba  nemovitých  věcí  povinného  nařízená  dražební  vyhláškou  č.  j.  195 Ex  1570/16-43 ze  dne 
14.03.2018  se odročuje na neurčito. 

O d ů v o d n ě n í: 
Na  24.04.2018 byla nařízena následná dražba dle dražební vyhlášky  č. j. 195 Ex  1570/16-43 ze dne 

14.03.2018 .Kontrolou insolvenčního rejstříku  bylo zjištěno, že dne 24.4.2018 bylo zahájeno insolvenční řízení 
zn.  KSOL 20 INS 6755 / 2018  u Krajského soudu v Osravě, pobočky v Olomouci.   S ohledem na tuto 
skutečnost bránící provedení dražby rozhodl soudní exekutor o odročení termínu konání následné dražby na 
neurčito. 

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 24.04.2018

Doručování: 
oprávněný, povinný, přihlášení věřitelé
Úřední deska EÚ, El. úřadní deska EÚ

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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