č. j.: 167 EX 23660/11-274

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6,
pověřený provedením exekuce usnesením č. j. 36 EXE 3228/2011-13 ze dne 9.7.2012, které vydal Obvodní
soud pro Prahu 5 na základě vykonatelného rozhodnutí - výkaz nedoplatků č.j. 1941004903, který vydal VZP
ČR, Krajská pobočka pro hlavní město Prahu dne 10.03.2010 a který se stal pravomocným dne 23.03.2010 a
vykonatelným dne 23.03.2010, ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České
Republiky, Orlická 4/2020, 13000, Praha 3, IČ 41197518, adresa pro doručování VZP ČR, Hlavní město
Praha, Na Perštýně 6, 11000, Praha 1, proti povinnému: LADISLAV KARVAI, Tylovická 207/2, 15521,
Praha, nar.25.11.1978, IČ 69823511, pro pohledávku 2 160,00 Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu
s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“),
t a k t o:
Dražba ne movitých vě cí naříze ná draže bní vyhláškou č.j. 167 EX 23660/11-214, kte rou
vydal dne 13.10.2021 soudní e xe kutor JUDr. Igor Ivanko, s e o d r o č u j e na n e u r č i t o.

Odůvodně ní:
Usnesením č. j. 36 EXE 3228/2011-13 ze dne 9.7.2012, které vydal Obvodní soud pro Prahu 5, na
základě vykonatelného rozhodnutí - výkaz nedoplatků č.j. 1941004903, který vydal VZP ČR, Krajská pobočka
pro hlavní město Prahu dne 10.03.2010 a který se stal pravomocným dne 23.03.2010 a vykonatelným dne
23.03.2010, byla nařízena exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor
JUDr. Igor Ivanko, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6.
Dražební vyhláškou soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze dne 13.10.2021, č.j. 167 EX
23660/11-214, byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného (podíl ve výši id. 1/20)
zapsaných na LV: 2596, katastrální území: 793264 Zličín, obec: Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to bytová jednotka č. 382/1 vymezena v budově bytového
domu Zličín č.p. 382 a 383, na parcele č. 262/3 - zastavěná plocha a nádvoří a parcele č. 262/4 - zastavěná
plocha a nádvoří.
Vzhledem ke skutečnosti, kdy povinný uhradil částečnou platbou vymáhanou povinnost v rámci tzv.
"milostivého léta" a zároveň podal návrh na zastavení exekuce, rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního
jednání na neurčito.
Soudní e xe kutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný e xe kuční soud, katastrální úřad a
obe cní úřad, v je hož obvodu jsou ne movité vě ci, aby vyhlášku ne bo je jí podstatný obsah uve ře jnil
na své úře dní de sce .

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Praze dne 23.11.2021
Otisk úředního razítk a
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.

exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Igorem Ivankem

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Edvard Kubečka
č.j. opráv.: 6773EX1911/RVPIP/Vo
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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