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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 3 ze
dne 15.6.2012, č.j. 36 EXE 12588/2012 -22, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7.5.2009, č.j. 5
C 428/2005 - 193, ve věci oprávněného: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám.
čp.2 / čo.2, Praha 1 110 00, IČ: 00064581, právní zástupce JUDr. Světlana Semrádová
Zvolánková, advokát se sídlem Karlovo nám. 18, Praha 2 120 00, proti účastníkům: 1) 
Marcela Geisselreiterová, bytem Jičínská čp.2736 / čo.41, Praha 3 - Žižkov 130 00, 
nar. 21.12.1926, právní zástupce Mgr Miloš Phillip Štrajt, advokát se sídlem Nezvalova
čp.308 / čo.17, Svitavy - Lačnov 568 02, 2) Jan Geisselreiter, bytem Jičínská čp.2736
/ čo.41, Praha 3 - Žižkov 130 00, nar. 5.9.1966, za účelem splnění nepeněžitého plnění
spočívajícího v rozdělení společné věci, a to domu č.p. 27 – objekt bydlení- rod. dům.
– na pozemku parc.č. 17/1; pozemku parc.č. 17/1 o výměře 1807 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří; pozemku parc.č. 18/3 o výměře 157 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; pozemku
parc.č. 19/3 o výměře 1 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; pozemku parc.č.
21/18 o výměře 232 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 2378 pro obec
Praha, katastrální území Stodůlky, Katastrální úřad Hlavní město Praha, katastrální
pracoviště Praha; a dále pozemku parc.č. 20/1 o výměře 1096 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří; pozemku parc.č. 2010 o výměře 91 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno
na LV č. 2379 pro obec Praha, katastrální území Stodůlky, katastrální úřad Hlavní město
Praha, katastrální pracoviště Praha a dále k uspokojení pohledávky tvořené náklady
oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h
o d l   

t a k t o :

I. Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky ze dne 19.7.2013,
č.j. 074 EX 00948/12-056 nařízená na den 4.9.20132 v 10:00 s e  o d r o č u j e 
n a   n e u r č i t o.

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 074 EX 00948/12-056, ze dne 19.7.2013
zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í :

Mgr. Miroslava Köpplová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, vydal dne 19.7.2013
usnesení č.j. 074 EX 00948/12-056, kterým nařídil dražební jednání týkající se
nemovitostí ve vlastnictví oprávněného a dalších účastníků:

budovy č.p. 27 (rod.dům), část obce Stodůlky, postavená na pozemku parc.č. 17/1,
pozemku parc.č. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 807 m2, 
pozemku parc.č. 18/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 157 m2, 
pozemku parc.č. 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2, 
pozemku parc.č. 21/18 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 232 m2,

nacházející se v katastrálním území Stodůlky, obci Praha, okrese Hlavní město Praha,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, KP
Praha, na listu vlastnictví č. 2 378, pro katastrální území Stodůlky a obec Praha.   

a dále 

pozemku parc.č. 20/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 099 m2, 
pozemku parc.č. 20/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 91 m2, 

nacházející se v katastrálním území Stodůlky, obci Praha, okrese Hlavní město Praha,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, KP
Praha, na listu vlastnictví č. 2 379, pro katastrální území Stodůlky a obec Praha.   

S ohledem na to, že dne 7.8.2013 bylo soudnímu exekutorovi doručeno odvolání proti
shora uvedené dražební vyhlášce, rozhodl soudní exekutor 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 3.9.2013

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Koutecká

„otisk úředního razítka“
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