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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 Lounech ze dne  26.4.2012, č.j. 11 EXE
3658/2012 - 12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí
nález Mgr. Andrej Gundel rozhodce ze dne 31.10.2011, č.j. 48784/11, ve věci
oprávněného: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Karla Engliše čp.3208 / čo.5, Praha 5  150 00,
IČ: 25085689, právní zástupce Mgr. Michaela Fuchsová advokát se sídlem Karla Engliše
čp.3208 / čo.5, 150 0 Praha 5 proti povinnému: Marian Bady, bytem Písečná čp.2817,
Žatec 438 01, IČ: 44255900, nar. 11.5.1962 za účasti manžela povinného: Monika Badyová
bytem Písečná čp.2817, Žatec 438 01, nar. 8.9.1967 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 I. dražební vyhlášky č.j. 074 EX
06760/12-104 ze dne 14.2.2014, 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 06760/12-104 ze dne 14.2.2014
zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením č.j. 074 EX 06760/12-104 ze dne 14.2.2014 byla nařízena dražba nemovitostí na
den 26.03.2014 ve 14:00 hodin. Předmětem dražby jsou nemovitosti:

jednotka č. 2817/8 (byt) v domě čp. 2817, 2818, 2819, postaveném na pozemku st.p.č.
5040; včetně
ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 682/42456 na společných částech
budovy čp. 2817, 2818, 2819, postavené na pozemku st.p.č. 5040 a na pozemku st.p.č.
5040 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1043 m2,

nacházející se v katastrálním území a obci Žatec, okrese Louny, zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Žatec, na listu
vlastnictví č. 9876, pro katastrální území a obec Žatec. 

Dne 18.3.2014 bylo na návrh věřitele Česká spořitelna a.s. zahájeno insolvenční řízení
ve věci dlužníka Marian Bady vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL
79 INS 7335/2014. 

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 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 19.3.2014

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

 soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Koutecká
„otisk úředního razítka“
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