č.j. 144 EX 882/12-58

U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155
21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Hradci
Králové č.j. 115 EC 145/2011-11 ze dne 25.07.2011 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v
Hradci Králové ze dne 26.01.2012 č.j. 32 EXE 1307/2012-11 ve prospěch
oprávněného:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00, IČO: 47116617
práv.zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát, Ladova 389/10, Olomouc, 779 00
proti
povinnému:
Marie Janáčková
bytem Petrovice 25, Petrovice, 503 55, dat.nar. 21.12.1972
pro 3.300,- Kč s přísl.,
rozhodl t a k t o :
dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 12.12.2012 v 09.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, usnesením č.j. 144 EX 882/12-41,
jehož předmětem měla být nemovitost:

- pozemek parcelní číslo St. 14, o vyměře 567m2 ,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo 512, o vyměře 44m2 ,druh pozemku ostatní plocha,
- stavba číslo popisné 10, stojící na pozemku parc. č. St. 14,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec Králíky, katastrální území Podoliby, na listu vlastnictví
č. 30.
s e n e k o n á.

Odůvodnění
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením č.j. 144 EX 882/12-41 vydal v souladu § 336b odst. 1,2
OSŘ za použití § 52 odst. 1,2 EŘ dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den
12.12.2012 v 09.30 hod. s tím, že předmětem dražby budou nemovitosti uvedené ve výrokové části tohoto
usnesení.
Povinný před zahájením dražební jednání celou pohledávku uhradil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Praze dne 12.12.2012
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Lucie Skalová
pověřená soudním exekutorem
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