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Ve Znojmě dne 07.05.2019
č.j. 133 EX 1577/15-144

U S N E S E N Í 

Soudní exekutor  Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad  Znojmo, se sídlem  Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo, Česká 
republika pověřený k provedení exekuce  Okresním soudem Brno-venkov podle  vykonatelného  notářského zápisu JUDr. Lubomír 
Mika ze dne 26.03.2015, č.j. NZ 377/2015 N 424/2015, k vymožení nesplněné povinnosti pro

oprávněného BIOFERM CZ, spol. s r.o.
se sídlem Banskobystrická 461/55, Brno, IČ: 60737409,

proti povinnému NovaSteel, s.r.o.
se sídlem Stanoviště č.p. 77, Stanoviště, IČ: 27743039,

jistina 653.354,88 Kč,
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
ke dni 07.05.2019 činí vymáhaná povinnost 782.473,98 Kč,

rozhodl takto

I.

Dražební vyhláška ze dne 20.03.2019, č.j. 133 EX 1577/15-135, se mění tak, že dražební jednání se koná
dne 16.05.2019 v 14:00 hodin na adrese Stanoviště 77.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20.03.2019, č.j. 133 EX 1577/15-135, bylo nařízeno dražební jednání na den 16.05.2019 v 9:00 hodin 
na adrese Nádražní 407, Hodonice. Vzhledem k tomu, že dražené movité věci se nacházejí na adrese Stanoviště č.p.  77, bylo 
rozhodnuto o změně místa konání dražby, aby nedošlo k navýšení nákladů exekuce. Současně došlo také ke změně času začátku 
dražebního jednání na 14:00 hodin. 

Poučení: Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního exekutora.

Mgr. Vojtěch Jaroš, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Znojmo

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Michaela Matolová
exekutorská kandidátka
z pověření soudního exekutora
Mgr. Vojtěcha Jaroše
Exekutorský úřad Znojmo

Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních  
služeb.  K Vaší  písemné žádosti  zašleme v elektronické podobě  písemnost  elektronickou  poštou  na elektronickou  adresu uvedenou v žádosti  nebo Vám bude  
předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b kancelářského řádu Exekutorské Komory ČR). Podrobné poučení naleznete na www.euznojmo.cz, sekce 
Právní předpisy v dokumentu Hybridní pošta – poučení.
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