
Vyvěšeno od 15.5.2014

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 18205/11-062

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 Liberci ze dne 
8.12.2011, č.j. 64 EXE 5379/2011-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 8.8.2011, č.j. 12 EC 401/2010-20,
ve věci oprávněného: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem
Mrštíkova 3, Liberec III - Jeřáb  461 71, IČ: 47311975, právní zástupce JUDr. Karel
Valdauf advokát se sídlem Vinohradská čp.938 / čo.37, 120 00 Praha 2, Vinohrady proti
povinné: Šárka Šandorová, bytem Hanychovská čp.596 / čo.22, Liberec - Liberec III-Jeřáb
460 07, nar. 26.6.1990 k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů
exekuce, r o z h o d l   

t a k t o :

I. Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky ze dne 6.12.2013, č.j.
074 EX 18205/11-050 nařízená na den 8.1.2014 ve 14:00 hod. 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 ze dne 6.12.2013, č.j. 074 EX 18205/11-050
zůstávají beze změny. 

O d ů v o d n ě n í :

Mgr. Miroslava Köpplová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Cheb, vydal dne 6.12.2013 usnesení č.j. 074 EX 18205/11-050, kterým
nařídil dražební jednání týkající se nemovitostí ve výlučném vlastnictví povinné:

budovy č.p. 21 (bydlení), postavené na pozemku st.p.č. 157/2,
pozemku st.p.č. 157/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 193 m2,

vše nacházející se v katastrálním území Krásný Les u Frýdlantu, obci Krásný Les a
okrese Liberec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, KP Frýdlant, na listu vlastnictví 131, pro katastrální území Krásný Les
u Frýdlantu a obec Krásný Les.

S ohledem na to, že dne 31.12.2013 bylo soudnímu exekutorovi doručeno odvolání proti
shora uvedené dražební vyhlášce, rozhodl soudní exekutor 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 7.1.2014

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Koutecká
z pověření soudního exekutora Mgr. Davida Koncze

„otisk úředního razítka“


		katerina.muhlbergerova@eucheb.cz
	2014-05-15T13:48:20+0200
	Kateřina Mühlbergerová
	za správnost vyhotovení:




