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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 Jindřichově
Hradci ze dne 13.12.2007, č.j. 10 Nc 4959/2007-6, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Jiří Novák ml.,v sídle
Společnosti ze dne 23.04.2007, č.j. P /2007/01662, 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 JUDr. Karel Valdauf, advokát vykonávající advokacii jako
společník v obchodní společnosti, Valdauf, advokátní kancelář, s.r.o advokát se sídlem
náměstí I. P. Pavlova 1785, 120 00 Praha proti povinnému: Josef Kašík, bytem Opletalova
čp. 443, Nová Bystřice 378 33, IČ: 60856068, nar. 30.04.1968 k uspokojení pohledávky
oprávněného s příslušenstvím jakož i k úhradě nákladů exekuce,   r o z h o d l

t a k t o :

Jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje nemovitosti nařízené na den 14.12.2021
v 09:30 hodin se  o d r o č u j e  na neurčito.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor dne 18.11.2021 nařídil jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje
věci nemovité, které bylo nařízeno na den 14.12.2021 ve 9:30 hod. k podepsanému
soudnímu exekutorovi do ulice 26. dubna 10, Exekutorský úřad Cheb, 350 02 Cheb, číslo
dveří 125, 1. nadzemní podlaží.

Dne 30.11.2021 bylo na návrh povinného zahájeno insolvenční řízení KSCB 41 INS
21770/2021 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

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 08.12.2021

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Stuchlová

„otisk úředního razítka“


