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Usnesení

Mgr. Miroslava Köpplová, kandidát soudního exekutora Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad
Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 12.04.2011, č.j. 51 EXE 4344/2011- 12,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu v Olomouci ze dne 7.9.2010, č.j. 18 C 270/2010-15, ve věci oprávněného: Česká
pojišťovna a.s., se sídlem Spálená čp.75 / čo.16, Praha 1 - Nové Město  110 00, IČ:
45272956, právní zástupce JUDr. Karel Valdauf advokát se sídlem Vinohradská čp. 938 /
čo. 37, 120 00 Praha 2, Vinohrady proti povinnému: Jan Sedláček, bytem Hliník čp.53 /
čo.3, Olomouc - Lošov 779 00, nar. 29.5.1955, právní zástupce Mgr. Ondřej Masopust
advokát se sídlem Sokolská čp.548 / čo.44, 779 00 Olomouc k uspokojení pohledávky
oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l

t a k t o :

I. Jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje věci nemovité nařízené
předvoláním č.j. 074 EX 04822/11-171 ze dne 5.4.2017 na den 11.5.2017 v 9:30
hodin se odročuje na   n e u r č i t o.

O d ů v o d n ě n í :

Kandidát soudního exekutora nařídil v sídle Exekutorského úřadu Cheb, soudního
exekutora Mgr. Davida Koncze, 26. dubna 10, 350 02 Cheb na den 11.5.2017 ve 9:30 hodin
jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje věcí nemovitých, ideálního
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na věcech nemovitých:

Soudní exekutor obdržel dne 5.5.2017 Vyhlášku Krajského soudu v Ostravě, pobočka
Olomouc, ze dne 10.4.2017, č.j. KSOL 20 INS 7478/2017, kterou insolvenční soud
oznamuje, že podaným návrhem povinného, zahájil pod výše uvedenou spisovou značkou
insolvenční řízení. S ohledem na trvající překážku litispendence, kandidát soudního
exekutora 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.)

V Chebu dne 11.5.2017

Mgr. Miroslava Köpplová, v.r.
 kandidát soudního exekutora Mgr.
Davida Koncze

Za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Svárovská
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