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Č.j. 150 EX 1762/19-84

U S N E S E N Í

Soudní  exekutor  JUDr.  Ing.  Petr  Kučera,  Exekutorský  úřad  Kladno,  pověřený  provedením  exekuce  na  základě
vykonatelného  platebního  rozkazu č.j.  111  C  17/2019-18  ze  dne  22.07.2019,  který  vydal  Okresní  soud v  Jihlavě
a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.  19 EXE 1786/2019-13, které vydal  Okresní soud v
Jihlavě dne 15.11.2019 , o vymožení pohledávky oprávněného: JAST-Technology s.r.o., se sídlem Žatec č.p. 36, Žatec,
PSČ: 588 62, IČ: 02876604, práv. zast. advokátem Mgr. Petra Kubáčová , se sídlem Olivova 2096/4, PRAHA 1, PSČ:
110 00, IČ: 73611476, proti povinnému: AGRODAST s.r.o., se sídlem Černíč č.p. 11, Černíč, IČ: 48244911, práv.
zast.  advokátem  JUDr.  Bronislav  Kundera,  advokát,  se  sídlem  Nádražní  419/3,  Třešť,  PSČ:  589  01,  IČ:
12722863, pro: 325.563,- Kč, a pro náklady exekuce 

rozhodl takto:

dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 16.03.2021 usnesením č.j. 150 EX 1762/19-62 ze dne 05.01.2021 se 
odročuje na neurčito:

zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec
Černíč, katastrální území Slaviboř, na listu vlastnictví č. 75 

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal návrh na zastavení a odklad exekuce. Soudní exekutor předložil návrhy povinného exekučnímu soudu
k rozhodnutí. O návrzích nebylo soudem rozhodnuto. Je tedy třeba s termínem nařízení dražby vyčkat, až budou vydána
rozhodnutí, která nabudou právní moci.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
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 elektronicky podepsaná, nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Kladně, dne 10.03.2021
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.

soudní exekutor

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Tereza Piešťanská
pracovník pověřen soudním exekutorem

Rozdělovník:
- JUDr. Bronislav Kundera, advokát
- Mgr. Petra Kubáčová 
- KÚ pro kraj Vysočina - KP Jihlava
- Obec Černíč
- Finanční úřad pro Kraj Vysočina - územní pracoviště v Telči
- Město Telč - odbor dopravy
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
- Česká správa sociálního zabezpečení 
- AGRODAST s.r.o.
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