Č.j.: 137Ex 7871/18-85
Ev.č. opr.502783515/68824

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Uherském Hradišti
vedením exekuce na základě exekučního titulu - elektronického platebního rozkazu č.j. EPR196925/2017-5 ze dne
20.09.2017 vydaného Okresním soudem v Uherském Hradišti, který nabyl právní moci dne 11.10.2017 a je vykonatelný ve
věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Bohemia Faktoring, a.s.
se sídlem Letenská 121/8, Praha, PSČ: 118 00, IČ: 27242617,
práv. zast. advokátem JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D., advokát, se sídlem Letenská 121/8,
Praha, PSČ: 118 00, IČ: 48826375
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1/ Jarmila Juřeníková
bytem Vlčnov č.p. 823, Vlčnov, PSČ: 687 61, dat.nar.: 13.10.1972
zast. JUDr. Miloslava Šmoková, advokátka, 28. října č.p. 976, Uherský Brod
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 55.761,- Kč
úroky ve výši 28.147,23 Kč,
úroky ve výši 21% ročně z částky 10.507,08 Kč ode dne 28.02.2018 do zaplacení,
úroky ve výši 21% ročně z částky 23.131,81 Kč ode dne 18.06.2016 do zaplacení
úroky z prodl. ve výši 10.461,61 Kč,
úroky z prodl. ve výši 7.5% ročně z částky 10.507,08 Kč ode dne 28.02.2018 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 7.5% ročně z částky 23.131,81 Kč ode dne 18.06.2016 do zaplacení
nákladů nalézacího řízení ve výši 16.555,40 Kč
předběžných nákladů exekuce ve výši 60.097,- Kč

rozhodl
takto:
Dražební jednání nařízené elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního
serveru: www.okdrazby.cz na den 05.11.2019 v 09:15:00 hod.
se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením soudního exekutora ze dne 29.08.2019 č.j. 137Ex 7871/18-75 byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného

a příslušenství nemovitých věcí: není

Dne 17.10.2019 uhradil povinný větší část vymáhané pohledávky. Pro zbývající část vymáhané pohledávky volí soudní
exekutor jiný způsob provedení exekuce, a to se souhlasem oprávněného. S ohledem na uvedené rozhodl soudní exekutor
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 01.11.2019
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor
_______________________________________________________________________________________________________________
_
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je
platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu
EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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