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č.j.: 074 EX 12205/13-110 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 

Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu ve Znojmě ze dne 

08.01.2014, č.j. 16EXE 8114/2013 - 14, podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodnutí Český 

telekomunikační úřad, odboru pro jihomoravskou oblast ze dne 31.7.2007, č.j. 43 

416/2007-637/III. vyř.-Mrá, ve věci oprávněného: Intrum Czech, s.r.o., se sídlem 

Prosecká če. 851 / čo. 64, Praha 9  190 00, IČ: 27221971, právní zástupce JUDr. Pavel 

Staněk, advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti ARROWS advokátní 

kancelář, s.r.o. advokát se sídlem V jámě čp. 699 / čo. 1, 110 00 Praha, Nové Město 

proti povinné: Dana Šenkyříková, bytem Starobrněnská čp. 282 / čo. 19, Brno - Brno-

město 602 00, nar. 3.3.1987 k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného, nákladů 

oprávněného a nákladů exekuce, 

 

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

 

 

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

12205/13-103 ze dne 21.1.2022, nařízená na den 23.02.2022 ve 13:00 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 12205/13-103 ze dne 21.1.2022 

zůstávají beze změny. 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 074 EX 12205/13-103 ze dne 21.1.2022 byla nařízena dražba věcí 

nemovitých na den 23.02.2022 ve 13:00 hodin. Předmětem dražby je ideální 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na věci nemovité ve výlučném vlastnictví povinné: 

 

 

 
 

Předmětem dražby je dále ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na věci nemovité 

ve výlučném vlastnictví povinné: 

 

 

http://www.okdrazby.cz/


 
 

Dne 18.2.2022 byla soudnímu exekutorovi dána na vědomí žaloba na vyloučení majetku z 

exekuce, doručená k Okresnímu soudu ve Znojmě dne 14.2.2022. 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 o.s.ř. obecní úřad, v jehož obvodu 

je věc nemovitá, 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 22.2.2022 

 

 
 Mgr. David Koncz, v.r. 

 soudní exekutor 

 

 
Za správnost vyhotovení: Pavel Singer 

  

„otisk úředního razítka“ 
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