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Oznámení o nekonání dražebního jednání
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01
Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 24.7.2012, č.j.
125EXE3105/2012-11, které nabylo právní moci dne 4.9.2012, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné č. j. 18 EC 693/2011-7 ze dne 22.9.2011, který
nabyl právní moci dne 3.5.2012, vykonatelného dne 3.5.2012
ve věci
oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená čp. 75 / čo. 16, 110 00 Praha - Nové Město,
IČ: 45272956, práv. zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát se sídlem Riegrova čp. 379 / čo. 18,
779 00 Olomouc
proti
povinnému:

Pavol Makula, bytem F. S. Tůmy čp. 1204, Orlová - Lutyně 735 14, nar. 26.1.1966

pro 562,00 Kč s příslušenstvím
oznamuje, že dražební jednání, které se mělo konat dne 27.6.2022 v 10:00 hod. na adrese Černá cesta 35A,
Olomouc, kdy předmětem dražby měla být položka:
č. 3, popis: PS5 - Sony + ovladač, odhadní cena 6 000,00 Kč, nejnižší podání 2 000,00 Kč,
se n e k o n á,
neboť exekuce byla skončena jejím vymožením.
V Zábřehu dne 14.6.2022
Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Šufajzl Martin
z pověření soudního exekutora
Mgr. Marcela Kubise

Oznámení se doručuje:
- povinný
- manžel povinného
- oprávněný
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, kdy orgán obce oznámení zveřejní způsobem v místě
obvyklým
- orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště, kdy orgán obce oznámení zveřejní způsobem v místě
obvyklým

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Provozovatelem poštovních
služeb je Česká pošta, s.p., organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

