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Usnesení

Mgr. Miroslava Köpplová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pověřeného 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, ve věci
oprávněného: B 9 s.r.o., se sídlem Pařížská 25/207, Praha 1, IČ: 27187861,  proti
povinné: Jaroslava Nejedlová, bytem Filmařská 391/12, Praha 5-Hlubočepy 152 00, nar.
3.8.1952, právní zástupce Mgr. Jan Stínka, advokát se sídlem Průchodní čp.346, Kladno
272 01, k uspokojení pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného, jakož i k úhradě
nákladů exekuce, vydává toto usnesení o nařízení 

dražebního jednání:

I. Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j.
074 EX 00335/05-250 ze dne 21.12.2006, nařízená na den 3. 4. 2007 v 10:00 hod.,
která byla odročena na neurčito, se nařizuje na den 23. 10. 2013 v 10:00 hod.
v sídle Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb.

II. Jistota činí 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Jistotu lze
zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora, a to nejpozději v den
23. 10. 2013 do 9:45 hod., nebo platbou na účet č. 7003010003/5500, variabilní
symbol 200500335, specifický symbol – rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou
osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet
soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního
jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Prezence účastníků dražby proběhne dne 23. 10. 2013 od 9:15 hod. do 9:45 hod. v
kanceláři Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb.

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor vydal dne 21.12.2006 usnesení č.j. 074 EX 00335/05-250 o nařízení
dražebního jednání - dražební vyhlášku. Proti tomuto usnesení podala povinná odvolání.
Usnesením Městského soudu V Praze č.j. 16 Co 55/2008 – 242 ze dne 20. 2. 2008, které
nabylo právní moci dne 17. 6. 2008, bylo usnesení o nařízení dražebního jednání
potvrzeno, tj. výroky dražební vyhlášky č.j. 074 EX 00335/05-250 jsou pravomocné.
S ohledem na výše uvedené soudní exekutor rozhodl o stanovení termínu dražebního
jednání tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.  

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

U p o z o r n ě n í:

Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehož obvodu je
nemovitost, vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní způsobem
v místě obvyklým, příslušný katastrální úřad vyhlášku nebo její
podstatný obsah uveřejní na své úřední desce.

V Chebu dne 12. 9. 2013

 Mgr. Miroslava Köpplová, v.r.
 exekutorský kandidát
 pověřený soudním exekutorem Mgr.
Davidem Konczem

Za správnost vyhotovení: JUDr. Tereza Patočková

„otisk úředního razítka“
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