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č.j.: 074 EX 03600/12-087 

 

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 Okresního soudu v Chebu ze dne  19.4.2012, č.j. 23 EXE 

4818/2012 – 9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení 

Okresního soudu v Chebu ze dne 25.10.2011, č.j. 10 C 75/2011-108, ve věci oprávněného: 

LBBW Bank CZ a.s., se sídlem Vítězná čp.126 / čo.1, Praha 5 - Malá Strana  150 00, IČ: 

14893649 proti povinným: 1) Stanislav Knap, bytem Úpická čp.213, Malé Svatoňovice 542 

34, IČ: 11383321, nar. 15.2.1961, 2) Zuzana Knapová, bytem Obětí nacismu čp.1058 / 

čo.23, Cheb 350 02, IČ: 15739139, nar. 2.10.1961 k uspokojení peněžité pohledávky 

oprávněného, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

 

 

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

 

 

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

03600/12-068 ze dne 21.2.2014, nařízená na den 26.03.2014 ve 14:00 hod. 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 

http://www.okdrazby.cz, 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 03600/12-068 ze dne 21.2.2014 

zůstávají beze změny. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 074 EX 03600/12-068 ze dne 21.2.2014 byla nařízena dražba nemovitostí na 

den 26.03.2014 ve 14:00 hodin. Předmětem dražby jsou nemovitosti: 

 
 

http://www.okdrazby.cz/


 

Dne 16.4.2014 bylo na návrh povinného č. 1) Stanislava Knapa zahájeno insolvenční 

řízení ve věci dlužníka Stanislava Knapa, nar. 15.2.1961, bytem Úpická čp.213, Malé 

Svatoňovice 542 34, IČ: 11383321, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 

KSHK 35 INS 10615/2014. 

 

S ohledem na průběh exekučního řízení exekutorský kandidát 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 OSŘ obecní úřad, v jehož obvodu je 

nemovitost, 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 14.5.2014 

 
 Mgr. Miroslava Köpplová, v.r. 
 exekutorský kandidát pověřený 

 soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem 

 

Za správnost vyhotovení: Kateřina Mühlbergerová 

  

„otisk úředního razítka“ 
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