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č.j.: 074 EX 06157/14-076 

 

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 v Liberci ze dne 

29.05.2014, č.j. 70 EXE 5693/2014 -13, podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz 

Okresního soudu v Liberci ze dne 18.10.2012, č.j. 54 C 107/2012-17, ve věci 

oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená čp.75 / čo.16, Praha 1 - 

Nové Město  110 00, IČ: 45272956, právní zástupce Mgr. Jan Ševčík advokát se sídlem 

Kodaňská čp. 1441 / čo. 46, 101 00 Praha 10, Vršovice proti povinnému: Pavel Blažek, 

bytem Andělská Hora čp. 63, Chrastava - Andělská Hora 463 31, IČ: 65096754, nar. 

3.1.1978 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 movitých uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 074 EX 

06157/14-068 ze dne 1.3.2021 nařízená na den 7.4.2021 ve 13:00 hodin,          
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 06157/14-068 ze dne 1.3.2021 

zůstávají beze změny. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 074 EX 06157/14-068 ze dne 1.3.2021 byla nařízena dražba věcí movitých 

na den 7.4.2021 ve 13:00 hodin. Předmětem dražby jsou věci movité: 

 

číslo  

položky 

popis věci  

 

rozhodná  

cena v Kč 

nejnižší  

podání v Kč 

1 

Osobní automobil Volkswagen Passat 

Variant 

RZ: 4L18444 

Identifikační číslo (VIN): 

WVWZZZ3CZAE044857 

Obsah: 1968 cm3 

rok výroby: 2009 

palivo: nafta 

stav tachometru: 271361 

manuální převodovka 

STK do 31.3.2022  

120.000,- Kč 40.000,- Kč 

 

 

Ve smyslu § 23 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 

trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 

řádu, ve znění účinném od 31.3.2021, není-li dále stanoveno jinak, do 30. června 2021 

soud (soudní exekutor) neprovede výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí. 

Citované ustanovení se nepoužije, pokud povinný písemně oznámí soudu (soudnímu 

exekutorovi), že má ve výkonu rozhodnutí (exekuce) prodejem movitých věcí pokračovat, 

nebo pokud jsou výkonem rozhodnutí (exekucí) prodejem movitých věcí vymáhány pohledávky 

výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo 

pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.  

 

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto usnesení nebyla splněna žádná z posledně 



uvedených výjimek, v důsledku čehož nelze dražbu věcí movitých ve výše uvedeném termínu 

realizovat, 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.). 

 

 

U p o z o r n ě n í : Ve smyslu ust. § 328b odst. 3 o.s.ř. obecní úřad, v jehož obvodu 

je dražba movité věci konána a v jejímž obvodu má povinný 

bydliště, vyhlášku (usnesení o stanovení jiného termínu dražby 

nebo odročení dražby) nebo její podstatný obsah uveřejní 

způsobem v místě obvyklým.  

 

 

 

 

 

 

 V Chebu dne 7.4.2021 

 

 
 Mgr. David Koncz, v.r. 

 soudní exekutor 

 

 
Za správnost vyhotovení: Pavel Singer 

  

„otisk úředního razítka“ 
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