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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze
dne  14.2.2005, č.j. 39 Nc 79/2005-8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Notářsky zápis JUDr. Marie Kuželková, notářka ze dne 8.9.2004, č.j. NZ
250/2004, N 262/2004, NZ 251/2004, N 263/2004, ve věci oprávněného: B 9 s.r.o., se
sídlem Pařížská 25/207, Praha 1, IČ: 27187861,  proti povinné: Jaroslava Nejedlová,
bytem Filmařská čp.391 / čo.12, Praha - Hlubočepy 152 00,  RČ:525803/238, právní
zástupce Mgr. Jan Stínka, advokát se sídlem Průchodní čp.346, Kladno 272 01 ,  k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  5 592 781,00 Kč (jistina 5 592 781,00 Kč) s
příslušenstvím: úrok z prodlení 12,00% ročně z částky 4 850 634,00 Kč od 8.9.2004 do
zaplacení, náklady oprávněného: 77 380,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l   

t a k t o :

I.  Dražební jednání nařízení usnesením č.j. 074 EX 00335/05-406 ze dne 23. 10. 2013 na
den 26. 11. 2013 v sídle Exekutorského úřadu Cheb, 26. Dubna 10, 350 02 Cheb   s e 
  o d r o č u j e   n a   n e u r č i t o. 

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením č.j. 074 EX 00335/05-406  ze dne 23. 10. 2013 bylo na den 26. 11. 2013
nařízeno dražební jednání, jehož předmětem jsou nemovitosti:

budova čp. 391 (bydlení), část obce Hlubočepy, postavené na pozemku parc.č.
787/2,
pozemek parc.č. 787/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2,
pozemek parc.č. 787/1 (zahrada) o výměře 789 m2,

nacházející se v katastrálním území Hlubočepy, obci Praha a okrese Hlavní město Praha,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Praha, KP
Hlavní město Praha, na listu vlastnictví č. 484, pro katastrální území Hlubočepy a obec
Praha.

Povinná podala návrh na odklad exekuce, na základě kterého byla exekuce odložena do
doby pravomocného rozhodnutí o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 22.10.2013.
S ohledem na tuto skutečnost soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a)
o.s.ř.).

V Chebu dne 25.11.2013

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: JUDr. Tereza Patočková

„otisk úředního razítka“
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