Č. j. 099 EX 971/21-58

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený opatřením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. 3. 2021, č. j. 78 EXE
1599/2021 - 15, vedením exekuce podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR, Regionální
pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj ze dne 7. 10. 2019, č. j. 2840049415,
a podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m.
Prahu a Středočeský kraj ze dne 7. 10. 2019, č. j. 4940036741 ve věci
oprávněného
VZP ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a
Středočeský kraj, IČO: 41197518, se sídlem Na Perštýně 6, 110 00 Praha 1
proti
povinnému
Hübschman Jan, datum narození 02.09.1979, bytem Jahodnická 851/5,
190 00 Praha 9 – Hloubětín
(značka: S-VS-VZP-21-01118264-A93S)
pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce

rozhodl takto:
dražba nařízená na 23. 06. 2022 v 11:30 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.okdrazby.cz, za účelem dražby nemovitých věcí:
ideální podíl o velikosti 1/2
- parcela č. 2412/1 o výměře 301 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hloubětín, č.p. 851, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 2412/1
- parcela č. 2412/2 o výměře 61 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž
- parcela č. 2413 o výměře 380 m2 - zahrada,
- stavba bez čp/če, garáž, na parcele 2412/2
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, pro obec 554782 Praha, katastrální území 731234 Hloubětín, na listu
vlastnictví č. 829, se všemi součástmi, které tvoří např. zděná kolna 10 m x 4 m, dále pak pergola,
bazén, okrasné dřeviny, okrasná skalka, oplocení z pohledu od ulice Jahodnické dřevěným plotem
s podezdívkou, v ostatních částech jen dřevěným plotem bez podezdívky;
příslušenství nemovitých věcí tvoří: např. přípojky el. energie o napětí 230 V a 400 V, přípojky
na vodovod a na veřejnou kanalizaci;

se ruší.

Odůvodnění:
Pověření exekutora k provedení shora uvedené exekuce zaniklo podle § 51 písm. c) zákona
č. 120/2001 Sb., neboť pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
V Praze dne 22.6.2022

JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor

Za správnost: Miloslava Rídlová, pověřena soudním exekutorem

V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el. adresu nebo
může v sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat.

