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Usnesení
Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, se sídlem Cejl 107, 602 00
Brno, pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského
soudu v Brně, pod sp.zn. KSBR 54 INS 9457 / 2020, na základě návrhu insolvenčního správce na
provedení dobrovolné dražby a smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 16.09.2021, uzavřené
mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem, jako osobou oprávněnou disponovat s
předmětnými nemovitostmi, kterým je: Mgr. Michal Šimků, Šítkova 233/1, Praha 1, 110 00, Praha 1,
IČ: 66252377, insolvenční správce dlužníka: Jaroslav Škvařil, bytem Branka 267/25, BrnoKomín, dat. nar.: 22.11.1954, v souladu s ust. §286 ve spojení s §288 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a v souladu s ust. §52 odst. 1, §69 a ust. §76
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ve vazbě na
§335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"o.s.ř."), rozhodl
takto:
I.

Dražba spoluvlastnického podílu ideální 1/2 nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka:

Příslušenství nemovité věci: Přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, plyn, oplocení,
schodiště, zpevněné plochy, terasa, opěrné zdi,
nařízená na den 18.11.2021 usnesením č.j. 227 DD 04/21-2 ze dne 27.9.2021, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:
Soudní exekutor dne 27.9.2021 nařídil na návrh insolvenčního správce dražbu výše uvedených nemovitých
věcí ve vlastnictví dlužníka, a to usnesením č.j. 227 DD 04/21-2. Vzhledem k tomu, že dne 16.11.2021 byla
soudnímu exekutorovi doručena žádost insolvenčního správce o zrušení nařízené dražby, rozhodl soudní
exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
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P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení n e n í přípustné odvolání

V Brně dne 17.11.2021

Mgr. Martin Kubena
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno - město
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