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č.j. 132 EX 30095/09-92

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 v Šumperku dne
11.01.2008 č.j. 6Nc 1008/2008-5, na základě pravomocného a vykonatelného platební rozkaz Okresního soudu v
Šumperku ze dne 01.02.2007 č.j. 15C 24/2007-5
proti povinné(mu):

Jana Ngoová
bytem Sobotín č.p. 16, Sobotín, PSČ: 788 16, IČ: 73287229, nar. 23. 09. 1968

na návrh oprávněné(ho):

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 23/665, Praha-Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 63998530,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, advokát, se sídlem Bohuslava Martinů 1051/2,
Praha-Podolí, PSČ: 140 00, IČ: 10172548

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 4.188,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 2.5% ročně z částky 4.188,- Kč ode dne 16.08.2004 do zaplacení , náklady nalézacího
řízení ve výši 8.454,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce, , rozhodl v souladu s ust. § 55b odst.
2 e.ř.:
t a k t o:
Elektronické dražební jednání nařízené Usnesením soudního exekutora ze dne 12. května 2021 č. j. 132
EX 30095/09-87 na den 16. června 2021, se zrušuje.
O d ů v o d n ě n í:
Na základě usnesení o nařízení exekuce, které vydal Okresní soud v Šumperku dne 11. 01. 2008 č.j. 6 Nc
1008/2008-5 byl provedením exekuce pověřen JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3.
Dne 12. května 2021 nařídil soudní exekutor usnesením č. j. 132 EX 30095/09-87 dražbu nemovitých věcí ve
společném jmění manželů zapsaných na LV 727, kat. území Sobotín, obec Sobotín, okres Šumperk, tj.:

S ohledem na skutečnost, že dne 15. června 2021 byla dlužná částka před zahájením elektronické dražby v plné
výši uhrazena, soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není proti tomuto usnesení odvolání přípustné.

V Praze dne 16. 06. 2021
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Jana Holečková
pověřená soudním exekutorem
otisk úředního razítka
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