č.j. 014 EX 2198/09-71

Usnesení
o odročení dražebního jednání

Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229,
790 01 Jeseník, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním
soudem v Olomouci dne 16.04.2009 č.j. 51 Nc 5113/2009-16, podle vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Olomouci č.j. 25C 114/2009-32 ze dne 20.02.2009,
proti povinnému:

Jančová Martina, bytem Nemocniční 1185, Uničov, dat. nar.: 09.02.1970

na návrh oprávněného:

BAJA Group s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc - Hodolany,
IČ: 27781755, práv. zast. advokátem Mgr.Godina Ľuboš, advokát, se sídlem
Kozinova 1, Šumperk, PSČ: 787 01, IČ: 66239443

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 7.735,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l
takto:
Dražební jednání nařízené na den 30.08.2012 ohledně níže uvedené nemovitosti:
-jednotka č. 1185/8 (byt) v budově - domě číslo popisném 1185, LV 2706 nacházející se na pozemku
parc. č. St. 1762, podíl na společných částech uvedeného domu a pozemku 375/23521, zapsaná v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, pro obec Uničov, katastrální území Uničov, na listu vlastnictví č. 2803, SJM Janča Josef a
Jančová Martina.
se odkládá na neurčito.

Odůvodnění:
Dražební jednání bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j. 014 EX 2198/09 -44 ze dne
20.07.2012. Po vydání usnesení bylo zjištěno, že KS v Ostravě č.j. KSOS 13 INS 19446 / 2012 ze dne
10.08.2012 bylo rozhodnuto o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Jančová Martina.
Podle ust. § 109 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon se
zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je
uplatnit přihláškou (podanou k insolvenčnímu soudu)
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležícího
do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i
pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení

insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka jakož i jiný majetek,
který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.
Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje
zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
Proto bylo rozhodnuto o odročení dražebního jednání.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Jeseník 21. srpna 2012
JUDr. Antonín Dohnal
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení
Bc. Veronika Dostálová
pověřena soudním exekutorem

