
Vyvěšeno od 21.1.2015 

 

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 08818/08-134 

 

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 Pardubicích ze dne 13.08.2008, č.j. 39Nc 

18888/2008-7, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečný 

platební rozkaz Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 

28.5.2008, č.j. 52 Sm 43/2008, ve věci oprávněného: Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem 

Prosecká čp.851 / čo.64, Praha 9  190 00, IČ: 25083236, právní zástupce Mgr. Robert 

Lukeš advokát se sídlem 7. května čp.1109 / čo.26, 149 00 Praha 4, Chodov proti 

povinnému: Radek Cabicar, bytem U Splavu čp.449, Dašice 533 03, IČ: 60902655, nar. 

12.6.1969, právní zástupce MARTIN CHLUD - Mgr. MARTIN CHLUD, advokát, ADVOKÁTNÍ 

KANCELÁŘ – LEGAL SERVICE, s.r.o., se sídlem Chrudim III, Palackého třída 802, 537 01, 

za účasti manželky povinného: Šárka Cabicarová bytem U Splavu čp.449, Dašice 533 03, 

nar. 27.2.1970 k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného a 

nákladů exekuce, 

 

 

r o z h o d l  t a k t o : 

 

 

I. Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 074 EX 

08818/08-093 ze dne 13.3.2014, nařízená na den 16.4.2014 ve 14:00 hod., odročená 

na neurčito usnesením č.j. 074 EX 08818/08-103 ze dne 16.4.2014, následně 

nařízená usnesením č.j. 074 EX 08818/08-124 ze dne 5.12.2014 ve spojení 

s opravným usnesením č.j. 074 EX 08818/08-128 ze dne 12.12.2014, na den 7.1.2015 

ve 14:00 hod. a odročená usnesením č.j. 074 EX 08818/08-129 ze dne 12.12.2014, na 

den 21.1.2015 ve 14:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na 

adrese portálu http://www.okdrazby.cz, s e  o d r o č u je  n a   

n e u r č i t o. 

 

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 074 EX 08818/08-093 ze dne 13.3.2014, 

usnesení č.j. 074 EX 08818/08-124 ze dne 5.12.2014 ve spojení s opravným 

usnesením č.j. 074 EX 08818/08-128 ze dne 12.12.2014 a usnesení č.j. 074 EX 

08818/08-129 ze dne 12.12.2014 zůstávají beze změny. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 074 EX 08818/08-129 ze dne 12.12.2014 byla nařízena dražba nemovitých 

věcí na den 21.01.2015 ve 14:00 hodin. Předmětem dražby jsou nemovité věci ve společném 

jmění manželů povinného a Šárky Cabicarové: 

http://www.okdrazby.cz/


 
 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 19.1.2015 podal povinný insolvenční návrh ke Krajskému 

soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích, vedený pod sp. zn. KSPA 53 INS 

1091/2015, rozhodl exekutorský kandidát 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 

nemovitá věc, 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 20.1.2015 

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

 soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem 

 

Za správnost vyhotovení: Kateřina Mühlbergerová 

  

„otisk úředního razítka“ 
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