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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 Kladně ze dne 
14.9.2010, č.j. 56 EXE 826/2010-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního soudu v Kladně ze dne 21.9.2009, č.j. 114 EC
159/2009-16, ve věci oprávněného: RWE Energie, a.s., se sídlem Klíšská čp.940 / čo.96,
Ústí nad Labem - Klíše  400 01, IČ: 49903209, právní zástupce Mgr. Kamil Stypa, advokát
se sídlem Plynární čp.2748 / čo.6, Ostrava - Moravská Ostrava 702 72,  proti povinnému:
VK - THESEA s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka čp.6, Smečno 273 05, IČ: 27148726,
právní zástupce JUDr. Milan Jelínek, advokát, Sokolovská 5/49, Praha-Karlín, 186 00 k
uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce,   r o z h o d l   

t a k t o :

Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 074 EX 14093/10-031,
ze dne 14.6.2013, nařízená na den 17.7.2013 v 11:00 hod.  s e   o d r o č u j e   n a 
   n e u r č i t o .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. 074 EX 14093/10-031 ze dne 14.6.2013 byla nařízena dražba nemovitostí na
den 17.7.2013 ve 11:00 hod. Předmětem dražby jsou nemovitosti:

pozemek parc.č. 1264/6 (lesní pozemek) o výměře 639 m2,
pozemek parc.č. 1265/11 (lesní pozemek) o výměře 33 m2,

vše nacházející se na katastrálním území a obci Smečno, okrese Kladno, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Kladno, na
listu vlastnictví č. 105, pro katastrální území a obec Smečno, 

a dále 

 - pozemek parc.č. 218/2 (trvalý travní porost) o výměře 128 m2,
- pozemek parc.č. 221/2 (trvalý travní porost) o výměře 205 m2,

      - pozemek parc.č. 288/3 (orná půda) o výměře 2011 m2,
      - pozemek parc.č. 119 o výměře 8296 m2,PK,

- pozemek parc.č. 135 o výměře 255 m2,PK,
      - pozemek parc.č. 136 o výměře 12254 m2,PK,
      - pozemek parc.č. 404 o výměře 291 m2,PK,

vše nacházející se na katastrálním území a obci Jemníky, okrese Kladno, zapsané v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Kladno, na
listu vlastnictví č. 194, pro katastrální území a obec Jemníky.

S ohledem na dosavadní průběh exekučního řízení soudní exekutor rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1
písm. a) o.s.ř.).

V Chebu dne 15.7.2013

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Filip Bufka
z pověření soudního exekutora
Mgr. Davida Koncze

„otisk úředního razítka“


		katerina.muhlbergerova@eucheb.cz
	2014-05-16T07:21:53+0200
	Kateřina Mühlbergerová
	za správnost vyhotovení:




