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č.j.  132 EX  15968/09-141

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka
Valašské Meziříčí dne 28.06.2007 č.j.  19 Nc 3088/2007-5, na základě pravomocného a vykonatelného platební
rozkaz Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí ze dne 10.01.2007 č.j. 2Ro 1304/2006-5 

proti povinné(mu): Petr Šindelek
bytem Loučka č.p. 45, Loučka, PSČ: 756 44, nar. 10.04.1960

na návrh oprávněné(ho): Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 47116617,
práv. zast. advokátem JUDr. Věnceslava Holubová, advokátka, se sídlem Šumavská 
991/31, Praha, PSČ: 120 00, IČ: 14984784

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 21.600,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 2% ročně z částky 21.600,- Kč ode dne 03.04.2004 do zaplacení , náklady nalézacího
řízení ve výši 14.650,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce, 

rozhodl takto:

Elektronická dražební jednání nařízená usnesením č. j. 132 EX 15968/09-128 a 132 EX 15968/09-129 na

den 10. listopadu 2022 se odročují na neurčito.

Odůvodnění:

Ve věci byla usnesením č. j. 132 EX 15968/09-128 a 132 EX 15968/09-129 na den 10. listopadu 2022 nařízena

elektronická dražební jednání nemovitých věcí ve vlastnictví povinného zapsaných a LV 89, kat. území Loučka u

Valašského Meziříčí, obec Loučka, okres Vsetín.

Následně povinný Petr Šindelek podal dne 7. října 2022 návrh na částečné zastavení a odklad shora nadepsaného

exekučního řízení. O tomto procesním návrhu nebylo dosud rozhodnuto, a jde tak o překážku provedení již

nařízených elektronických dražeb nemovitých věcí. Exekuci v současné procesní situaci nelze provést, a proto

soudní exekutor dražební jednání odročil.  

Poučení :  Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Praze dne 07.10.2022                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

Za správnost:  Mgr. Jana Mikula
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem                                                                

                                                                          otisk úředního razítka
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