
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. PETR JAROŠ

Škroupova 150, 537 01 Chrudim, tel. 469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
Č.j: 129 EX 1385/14-53

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr  Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537 01 
Chrudim, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 
11.02.2014,  č.j.:  126  EXE  1278/2014-12,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle  vykonatelného 
platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Karviné - pobočka v Havířově dne 30.10.2013, 
č.j.: EPR 301236/2013-5 , k uspokojení pohledávky 

oprávněné: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem POBŘEŽNÍ 665/21, 
Praha 8, IČ: 47116617,
práv. zast. advokátem JUDr. Petr Gallat, advokát, se sídlem Filištínská 145, Chrudim, PSČ: 537 01, 
IČ: 15053431
proti povinnému: Hogh  Rostislav, bytem Doubrava 634, Doubrava, IČ: 75479931,  dat. nar.: 
27.11.1989

ve výši 1943,-- Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které v průběhu řízení vzniknou,

rozhodl takto:

Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j.:  129 EX 1385/14-52 ze dne 
9.3.2016, na den  18.4.2016 v 16:00 hodin na adrese  Doubrava 634, Doubrava, se dle ust. § 119 odst. 
1 o.s.ř. odročuje na 9.5.2016 v 16:00 hod na adrese Doubrava 634, Doubrava.
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst.  1 písm. a) o.s.ř.) a neobsahuje 

odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).
Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České 
republiky,  kancelářského  řádu,  může  být  listinný  stejnopis  vyhotoven  za  součinnosti 
provozovatele poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být 
takto  vyhotovená  listina  opatřena  podpisem  a  otiskem  úředního  razítka  soudního 
exekutora.  Dle  ust.  §  17b  odst.  3  kancelářského  řádu,  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 dle 
ust. § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém 
nosiči dat.

V Chrudimi dne 21.03.2016

Mgr. Jaroslav Daněk
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
Mgr. Petrem Jarošem
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