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U s n e s e n í

JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Pelhřimově, Pražská 1156, 393 01 Pelhřimov, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.10.2005,  
č.j. 18  Nc 7155/2005-7, kterým byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního 
soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.8.2005 č.j. 10C 249/2005-16    ve věci

oprávněného: Ing. Josefa Mrázka, Jasanová 1523/21, 370 08 České Budějovice, práv. zast. JUDr. Jaromírem 
Hájkem, U Tří lvů 8, 370 01 České Budějovice   

proti

povinnému: Jaroslavu Kintzlovi, nar. 9.10.1950, bytem 373 22 Mokrý Lom – Lahuť 5, IČ 60824654

o provedení exekuce prodejem nemovitostí  

rozhodl takto:

Dražební jednání nařízené na 24. března 2010 v 15.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu v Pelhřimově, Pražská 
1156, 393 01 Pelhřimov,  se  o d r o č u j e  na neurčito.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 12.2.2010 vydal soudní exekutor pod č.j. 049Ex 736/05-142 dražební vyhlášku, kterou nařídil 
dražbu nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 406 pro obec 
Mokrý Lom, část obce Lahuť a katastrální území Mokrý Lom na den 24.3.2010. Usnesení o nařízení dražebního 
jednání  ze dne 12.2.2010, č.j. 049Ex 736/05-142 nenabude před zahájením dražebního jednání právní moci, 
neboť se nepodařilo povinnému Jaroslavu Kintzlovi usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 12.2.2010, 
č.j. 049Ex 736/05-142 včas doručit. 

Z toho důvodu rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení.

Nový termín dražebního jednání určí soudní exekutor samostatným usnesením.

P o u č e n í : Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o odročení jednání je ve smyslu 
ust. § 52 exekučního řádu a ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř., rozhodnutí exekutora, jímž se 
upravuje vedení exekučního řízení. Toto usnesení nabývá právní moci doručením.

V Pelhřimově dne 15. března 2010.

JUDr. Jana Fojtová
soudní exekutor

Exekutorského úřadu v Pelhřimově
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