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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
Soudní exekutor Mgr. David Koncz

26. dubna 10, 350 02  Cheb, IČ: 66253080
Tel: +420 355 318 111, fax: +420 355 318 110, E-mail: podatelna@eucheb.cz, ID DS: 9u8g8ka

č.j. : 074 EX 00806/09-120

Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna
10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního
soudu v Kladně ze dne  18.2.2009, č.j. 55 Nc 5194/2009-7, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební rozkaz Krajského
soudu v Praze ze dne 12.11.2008, č.j. 60Sm 414/2008, ve věci oprávněného: 
Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem Prosecká čp.851 / čo.64, Praha 9  190 00,
IČ: 25083236, právní zástupce Mgr. Robert Lukeš, advokát se sídlem 7. května
čp.1109 / čo.26, Praha 4 - Chodov 149 00,  proti povinnému: Vilém Černý,
bytem Nádražní čp.155, Cvrčovice 273 41,  IČ: 47524863, RČ:640605/2389,  k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  177 000,00 Kč (jistina 177 000,00
Kč) s příslušenstvím: úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 177 000,00 Kč od
15.11.2005 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 52 288,00 Kč, náklady
oprávněného: 23 160,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l  

t a k t o :

Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 074 EX 00806/09-098 na den
19.9.2012 ve 13:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Cheb, 26.dubna 10, 350 02
Cheb  se o d r o č u j e  n a  n e u r č i t o.

Odůvodnění:

V průběhu exekučního řízení zjistil soudní exekutor existenci překážky
provedení dražby, když ve věci povinného bylo zahájeno insolventní řízení.
S ohledem na dosavadní průběh řízení soudní exekutor rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202
odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

V Chebu dne 17.9.2012

Mgr. David Koncz, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Bc. Kateřina Máchová

„otisk úředního razítka“
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