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166 EX 344/18-176

US NES ENÍ
Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Brno-venkov, v exekučním řízení, zahájeném na
základě vykonatelného exekučního titulu: usnesení: č.j.46 Nt 29/2005, který vydal Krajský soud v Brně dne
21.3.2006, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
A.
ČR - Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 602 00 Brno, IČ:00215724,
ve výši 6 000,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
Jiří Moos, Klapálkova 3131/2, 149 00 Praha 4-Chodov, nar. 23. 1. 1985,

rozhodl takto:
Dražební vyhláška ze dne 10. 2. 2022, č. j. 166 EX 344/18-160, se v souladu s ustanovením § 164 o. s. ř.
opravuje v bodě IV. tak, že tento bod zní:
Předmětem dražby jsou:
-

spoluvlastnický podíl povinného - ideálních 169/1312 pozemků parc. č. 222, 2400, 2573/2, 6742 a
dále pozemků 7934, 7935, 7936, 8266, 8487, 9124, 9618, 10005 10583, 10584, 10709 (jež po
provedených pozemkových úpravách nahradily pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ
pozemkový katastr (PK) parc. č. 1668/1, 1847, 2007, 2064, 3278/6, 3632, 3925/1, 3925/2, 3926,
3977/2, 4243/2, 4288, 4330, 4779/35, 6111, 6121) zaps. na LV 149 pro k. ú. Javorník nad Veličkou a
obec Javorník u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Hodonín

Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. 2. 2022

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor

Byl-li tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byl
doručen listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost,
vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance,
který písemnost vyhotovil, zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá
účastníkovi řízení v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

