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č.j.: 074 EX 01601/22-064 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 

Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Praha - západ ze 

dne 12.04.2022, č.j. 207 EXE 5578/2022-, podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek 

Okresního soudu Prahy - západ ze dne 17.6.2020, č.j. 8 C 192/2018-142, Rozsudek 

Okresního soudu Prahy - západ ze dne 14.4.2021, č.j. 8 C 192/2018-161, Rozsudek 

Krajského soudu v Praze ze dne 10.2.2022, č.j. 28 Co 235/2020-376, 28 Co 159/2021-376, 

ve věci oprávněného: Miloslava Černá, bytem Rudé armády čp. 55, Kosoř  252 26, nar.  

9.10.1959, právní zástupce JUDr. Lukáš Eichinger MBA advokát se sídlem Veleslavínova 

čp. 94 / čo. 8, 110 00 Praha, Staré Město, substituční zástupce Mgr. Jakub Kántor 

advokát se sídlem Veleslavínova čp. 94 / čo. 8, 110 00 Praha 1, Staré Město proti 

povinnému: Jiří Černý, bytem Rudé Armády čp. 55, Kosoř 252 26, IČ: 10191984, nar. 

15.9.1953, právní zástupce JUDr. Sylva Kopecká advokát se sídlem Zborovská čp. 1023 / 

čo. 21, 150 00 Praha, Smíchov k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného, nákladů 

oprávněného a nákladů exekuce, 

 

r o z h o d l  t a k t o : 

 

 

I. Dražba věcí nemovitých uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 074 EX 

01601/22-061 ze dne 4.1.2023, nařízená na den 15.02.2023 ve 13:00 hod. 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.  

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 074 EX 01601/22-061 ze dne 4.1.2023 

zůstávají beze změny. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 074 EX 01601/22-061 ze dne 4.1.2023 byla nařízena dražba věcí nemovitých 

na den 15.02.2023 ve 13:00 hodin. Předmětem dražby jsou věci nemovité ve společném 

jmění manželů Miloslavy Černé a Jiřího Černého: 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

S ohledem na průběh exekučního řízení 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.). 

 

U p o z o r n ě n í : Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 o.s.ř. obecní úřad, v jehož obvodu 

je věc nemovitá, vyhlášku (usnesení o stanovení jiného termínu dražby nebo odročení 

dražby) 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 10.1.2023 

 

 
 Mgr. David Koncz, v.r. 

 soudní exekutor 

 

 
Za správnost vyhotovení: Pavel Singer 

  

„otisk úředního razítka“ 

 

 


		pavel.singer@eucheb.cz
	2023-01-10T07:59:48+0100
	Pavel Singer
	za správnost vyhotovení:




