
Vyvěšeno od 16.5.2014

EXEKUTORSKÝ  ÚŘAD  CHEB
MGR. DAVID KONCZ | SOUDNÍ EXEKUTOR

26. dubna 10, Cheb 35002 | tel., fax: +420 355 318 111, +420 355 318 110 | e-mail: podatelna@eucheb.cz | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka

č.j. : 074 EX 08669/11-049

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 ve Vsetíně,
pobočka Valašské Meziříčí ze dne 30.5.2011, č.j. 47 EXE 892/2011-10, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně,
pobočka Valašské Meziříčí ze dne 10.11.2010, č.j. 17 C 78/2010-14, 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, Praha 2 - Vinohrady 120 00, proti povinnému: Jan Ludwig, bytem Lešná
čp.36, Lešná 756 41, nar.: 17.1.1966, za účasti bývalé manželky povinného: Dagmar
Malcové, bytem Křížovice 23, Doubravník, Nedvědice 592 621 nar. 30.3.1966 k uspokojení
pohledávky oprávněného s příslušenstvím, 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 08669/11-037 vydaným dne
26.4.2013 Mgr. Miroslavou Köpplovou, exekutorským kandidátem Mgr. Davida Koncze,
soudního exekutora, na den 30.5.2013 v 15:00 se odročuje na  n e u r č i t o.

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky ze dne 26.4.2013, č.j. 074 Ex 08669/11-037
zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Mgr. Miroslava Köpplová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Cheb vydal dne 26.4.2013 usnesení č.j. 074 Ex 5654/08-188, kterým
nařídil dražební jednání týkající se nemovitostí ve společném jmění manželů povinného a
bývalé manželky Dagmar Malcové:  

 - pozemku parc. č. 386 (ostatní plocha) o výměře 309 m2,
 - pozemku parc. č. 387 (trvalý travní porost) o výměře 1813 m2,
 - pozemku parc. č. 388/2 (ostatní plocha) o výměře 730 m2,

 vše nacházející se v katastrálním území Jasenice u Valašského Meziříčí, v obci Lešná,
okrese Vsetín, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, KP Valašské Meziříčí, na listu vlastnictví č. 243, pro katastrální území Jasenice
u Valašského Meziříčí a obec Lešná. Soudní exekutor s ohledem na průběh exekučního
řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 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 29.5.2013

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Miroslava Köpplová

„otisk úředního razítka“
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