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USNESENÍ
o odročení dražebního jednání

Soudní exekutor JUDr. Pavla Nevěřilová, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního
soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí ze dne 1. 3. 2022, č.j. 31 EXE 764/2022-12,  které nabylo právní
moci dne 20. 4. 2022, kterým byla nařízena exekuce podle platebního výměru Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR, Ostravy č. j. 4840010687 ze dne 3. 11. 2021, který nabyl právní moci dne 7. 12. 2021,
vykonatelného dne 6. 12. 2021 a platebního výměru Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Ostravy č. j.
2840067124 ze dne 3. 11. 2021, který nabyl právní moci dne 7. 12. 2021, vykonatelného dne 22. 12. 2021, k
uspokojení pohledávky 56 618,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, pro oprávněného -
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická čp. 2020/čo. 4, Praha -
Vinohrady, PSČ: 130 00, IČ:41197518, proti povinému - Martin Sicha,  bytem Svárov čp. 1080, Vsetín,
PSČ: 755 01, IČ:08242585, nar. 10. 3. 1987 rozhodl o termínu konání dražebního jednání - prodej
nemovitostí

t a k t o :

Dražební jednání, nařízené usnesením Exekutorského úřadu Šumperk, soudní exekutor JUDr. Pavla
Nevěřilová, ze dne 6.12.2022, spisová značka č.j. 225 EX 00307/22-254, na den 24.1.2023

se o d r o č u j e na den: 12.9. 2023.

Dražba se uskuteční od 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz.

Poučení: Proti usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Šumperku dne 23. 1. 2023

Otisk úředního razítka se státním znakem

JUDr. Pavla Nevěřilová, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Tomáš Petruň - koncipient   
pověřený soudním exekutorem

Usnesení se doručuje:
- spis
- úřední deska

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, se k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a kancelářského řádu  nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.


		neverilova@exekutor-sumperk.cz
	2023-01-23T12:02:58+0100
	JUDr. Pavla Nevěřilová




