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Č.j.: 159 EX 00537/12-052

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 11.7.2012, č.j. 16 EXE 6058/2012-12, které nabylo
právní moci dne 2.10.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru, který vydal Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra České republiky dne 27.3.2012, č.j. 93/2012, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 101, doručovací adresa: Cejl
5, 658 16 Brno,  proti povinnému Jaroslav Míka, IČ: 48921220, nar. 25.2.1974, Těšetice čp.58, 671 61 Těšetice, ve výši
108 726,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, vydává

O p r a v a  d r a ž e b n í  v y h l á š k y  č.j. 159 EX 00537/12-050 ze dne 17.1.2013 se opravuje ve výroku č. I tak, že

správně zní:

"I.

Dražební rok se koná dne 22.2.2013 a bude zahájen v 14:00 hodin v sálu budovy na adrese Horní 729/32, Brno."

Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 159 EX 00537/12-050 ze dne 17.1.2013 zůstávají v platnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor dražební vyhláškou č.j. 159 EX 00537/12-050 ze dne 17.1.2013 oznámil dražební rok movitých věcí povinného.
Avšak v důsledku písařské chyby soudní exekutor neuvedl správné datum konání dražebního roku, který se koná dne 22.2.2012

P o u č e n í : Tato dražební vyhláška není soudním rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.). Proti této dražební vyhlášce není
přípustné odvolání.

V Brně dne 21.1.2013

        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
        soudní exekutor
        Exekutorský úřad Brno-město

Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou
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