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v. s. oprávněný: 84903 
č.j. oprávněný: 84903 

 
U S N E S E N Í 

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud ve Svitavách, č.j. 10Exe 
1019/2013-30, ze dne 11.11.2013, kterým byla nařízena exekuce na základě rozhodčí nález č.j. 103 Rozh 
2421/2013-8, který vydal Mgr. Jan Fišer, rozhodce dne 16.07.2013 a který se stal pravomocným dne 
12.08.2013 a vykonatelným dne 16.08.2013, 
 
proti povinnému: 

 
1. JOSEF JIROUŠEK, Jaroměřice 105, 56944, Jaroměřice, nar.11.03.1963,  
2. JOLANA JIROUŠKOVÁ, Jaroměřice 105, 56944, Jaroměřice, 
nar.27.11.1967 

 
na návrh oprávněného: 

 
PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 11000, Praha1, IČ 
61860069, zast. JUDr. Kateřina Perthenová, advokát, Velké náměstí 135/19, 
50003, Hradec Králové 

 

pro 70 203,00 Kč s příslušenstvím 
 

rozhodl takto: 
 

I. Dražební rok nemovitých věcí povinné Jolany Jirouškové: 
 

 
 
nařízený na den 03.04.2019 usnesením č.j. 120 EX 36487/13-208 ze dne 31.01.2019 se odročuje na 
neurčito. 

 
Odůvodnění: 

 
S ohledem na skutečnost, že dne 22.3.2019 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh povinného na odklad 
exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce a o návrhu na zastavení exekuce nebylo 
zatím rozhodnuto, rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výroku I. 
tohoto usnesení. 
 
Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 občanského soudního řádu příslušný obecní úřad, 
v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby usnesení nebo jeho podstatný obsah uveřejnil na své úřední 
desce. 
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Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 
 
V Klatovech, dne 25.3.2019 

 

Otisk úředního razítka 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 
                                                                              
                                                                                                    

Za správnost vyhotovení: Renáta Boudová 
 
Doručuje se: 

- oprávněný, 
- další oprávnění, 
- povinný 
- manžel povinného, jde-li o nemovitou věc ve společném jmění manželů, 
- osobám, o nichž je známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, 
- osobám, jejichž nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo právo odpovídající věcnému břemeni zaniklo, 
- přihlášeným věřitelům, 
- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své 

bydliště (sídlo), 
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění, 
- katastrálnímu úřadu, 
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc, 

→ má-li některý z účastníků řízení právního zástupce, pak doručovat zástupci. 
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