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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 
10.11.2011, č.j. 13 EXE 3924/2011-14, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Lounech ze dne 18.6.2009,
č.j. 25 EC 516/2009-17, ve věci oprávněného: RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská
čp.3135 / čo.12, Praha 10 - Strašnice  108 00, IČ: 49903209, právní zástupce Mgr. Kamil
Stypa advokát se sídlem Plynární čp.2748 / čo.6, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava proti
povinnému: Jiří Vitner, bytem Boženy Němcové čp.1704, Žatec 438 01, nar. 23.6.1965 k
uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l   

t a k t o :

I. Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 074 EX 07050/11-077 ze dne 19.12.2013 na
den 22.1.2014 v 10:00 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 07050/11-077, ze dne 19.12.2013
zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. David Koncz vydal dne 19.12.2013 usnesení č.j. 074 EX
07050/11-077, kterým nařídil dražební jednání týkající se nemovitostí v podílovém
spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/3 ve výlučném vlastnictví povinného a o velikosti
podílu 2/3 ve společném jmění manželů povinného a Jitky Vitnerové, a to: 

pozemku parc. č. 6718/15 (ostatní plocha) o výměře 39 m2,
pozemku parc. č. 6719/15 (ostatní plocha) o výměře 34 m2,

vše nacházející se v katastrálním území a obci Žatec, okres Louny, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Žatec na listu vlastnictví
č. 265, pro katastrální území a obec Žatec.

Dále bylo nařízeno dražební jednání týkající se nemovitostí v podílovém
spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/3 ve výlučném vlastnictví povinného a o velikosti
podílu 2/3 ve společném jmění manželů povinného a Jitky Vitnerové, a to:

budovy č.p. 1704 (bydlení), část obce Žatec, postavené na pozemku st. parc. č.
1900,

pozemku st. parc. č. 1900 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 69 m2,
pozemku parc. č. 6718/5 (zahrada) o výměře 82 m2,
pozemku parc. č. 6718/11 (zahrada) o výměře 115 m2,

nacházejících se v katastrálním území a obci Žatec, okres Louny, zapsaných v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Žatec na listu vlastnictví
č. 265, pro katastrální území a obec Žatec.

Dne 21.1.2014 bylo na návrh povinného Jiřího Vitnera, nar. 23.6.1965 zahájeno
insolvenční řízení ve věci samé, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.
KSUL 46 INS 1338/2014. S ohledem na tuto skutečnost 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.).

V Chebu dne 22.1.2014

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Koutecká
z pověření soudního exekutora Mgr. Davida Koncze

„otisk úředního razítka“
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