#íslo jednací: 120 EX 24055/19-984
v. s. oprávn"ný: 2405519
.j. oprávn"ný:

USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský ú!ad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pov"!ený provedením exekuce na základ" pov"!ení Okresní soud v Klatovech, .j. 28 EXE
1585/2019-30, ze dne 29.11.2019, kterým byla na!ízena exekuce na základ" rozsudek .j. 6 C 219/2015-534,
který vydal Okresní soud ve Strakonicích dne 28.11.2018 a vykonatelným dne 19.01.2019, usnesení .j. 22
Co 1236/2019-594, který vydal Krajský soud v #eských Bud"jovicích dne 18.10.2019 a vykonatelným dne
12.11.2019,
proti povinnému:

Josef J$n, Sob"šice 110, 34201, Sob"šice, nar.31.03.1969, I# 47731478, zast.
Mgr. Hošek Jan, advokát, Sokolovská 980, 38601, Strakonice I

na návrh oprávn"ného:

Obec Malovice, Malovice 5, 38411, Malovice, I# 00250571, zast. JUDr. Olga
Straková, advokát, Radni ní 489/7a, 37001, #eské Bud"jovice

pro 6 356 391,00 K s p!íslušenstvím
rozhodl takto:
I.

Dražební rok nemovitých v"cí:

Pou ení:
Pokud Vám byl tento dokument doru en bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru ovaný prost!ednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez t"chto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p!edpisu Exekutorské komory
#eské republiky – kancelá!ský !ád, k písemné žádosti ú astníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru en, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob" a podepsaná podle § 16a nebo se p!edá ú astníkovi
v sídle ú!adu na technickém nosi i dat.
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na!ízený na den 13.01.2021 usnesením .j. 120 EX 24055/19-727 ze dne 19.10.2020 se odro uje na
neur ito.

Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p!ípustné.

Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 ob anského soudního !ádu p!íslušný
obecní ú!ad, v jehož obvodu jsou nemovité v"ci, aby usnesení nebo jeho podstatný obsah
uve!ejnil na své ú!ední desce.

V Klatovech, dne 12.1.2021
Otisk ú edního razítka

____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Renáta Boudová
Doru uje se:
 oprávn"ný,
 další oprávn"ní,
 povinný
 manžel povinného, jde-li o nemovitou v"c ve spole ném jm"ní manžel$,
 osobám, o nichž je známo, že mají k nemovité v"ci p!edkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zp"tné koup",
 osobám, jejichž nájemní i pachtovní právo, vým"nek nebo právo odpovídající v"cnému b!emeni zaniklo,
 p!ihlášeným v"!itel$m,
 finan nímu ú!adu a obecnímu ú!adu, v jejichž obvodu je nemovitá v"c a v jejichž obvodu má povinný své
bydlišt" (sídlo),
 t"m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p!ísp"vek na státní politiku zam"stnanosti a pojistné na
ve!ejné zdravotní pojišt"ní,
 katastrálnímu ú!adu,
 obecnímu ú!adu obce s rozší!enou p$sobností, v jehož obvodu je nemovitá v"c,
% má-li n"který z ú astník$ !ízení právního zástupce, pak doru ovat zástupci.

JUDr.
Dalimil Mika
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