č. j.: 167 EX 10892/14-214

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, pověřený
k provedení exekuce na základě: pověření Obvodní soud pro Prahu 1, č.j. 49 EXE 1575/2014-22, ze dne 18.07.2014 ve
prospěch oprávněného VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 4/2020, 13000,
Praha 3, IČ 41197518 a v neprospěch povinného MARTIN BALCAR, Dušní 927/3, 11000, Praha, nar.15.07.1957, IČ
45269726, adresa pro doručování Přístavní 321/14, 17000, Praha 7, zast. Mgr. Peter Šmehýl, advokát, Krakovská
1256/24, 11000, Praha, za účasti manžela povinného: Karolína Balcarová, nar. 15.2.1972, bytem Bořivojova 120/8,
273 43 Buštěhrad, v souladu s ustanovením zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně v souladu s ustanovením § 3 odst.
2 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti v platném znění,
rozhodl takto:

Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka č. j. 167 EX 10892/14-181 ze dne
3.3.2020, kterou byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného na den 21.4.2020 v 11:00 hodin na
dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz,

se zrušuje.
Odůvodnění:
Dražební vyhláškou soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka č. j. 167 EX 10892/14-181 ze dne 3.3.2020 byla
nařízena dražba nemovitých věcí ve společném jmění povinného a jeho manželky zapsaných na LV 506, Katastrální
úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště: Kutná Hora, okres: Kutná Hora, obec: Malešov a k. ú.: 690830
Malešov (tj. pozemek parc. č. 139 o výměře 554 m2, pozemek parc. č. 140 o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba
Malešov, č.p. 29, a pozemek parc. č. 141 o výměře 127 m2) na den 21.4.2020 v 11:00 na dražebním portálu
www.drazby-exekutori.cz.
Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka č. j. 167 EX 10892/14 - 181 ze dne 3.3.2020 byla
zrušena, neboť dne 9.3.2020 došlo k úhradě na vymáhanou pohledávku.
Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud a obecní úřad, v jehož
obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
Poučení:

Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ v platném znění, není odvolání přípustné.

V Praze dne 12.3.2020
Otisk úředního razítka
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Igorem Ivankem

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Edvard Kubečka
č.j. opráv.: VZP-14-01115401-A935
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu

uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).

JUDr.
Edvard
Kubečka
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