EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor
náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367, DIČ: CZ6305230580
Tel: 314 004 567 – 570, e-mail: epodatelna@eukladno.cz, www.eukladno.cz, DS: h4kswpm
bankovní spojení: 43-7561840247/0100, Komerční banka, a.s.

Č.j. 150 EX 743/18-70
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na základě
vykonatelného platebního rozkazu č.j. 109 C 44/2017-27 ze dne 31.01.2018, který vydal Okresní soud v Teplicích
a usnesení/pověření soudní exekutora č.j. 31 EXE 6797/2018-11, které vydal Okresní soud v Litoměřicích dne
18.04.2018 , o vymožení pohledávky, oprávněného: Společenství vlastníků jednotek Osvobození 1117 a 1118, Jirkov,
se sídlem Osvobození 1117, Jirkov, PSČ: 431 11, IČ: 71216758, práv. zast. advokátem JUDr. Zuzana Vávrová, se
sídlem Zítkova 4, Litoměřice-Litoměřice-Město, PSČ: 412 01, IČ: 40891291,proti povinnému: Václav Pova, bytem
Skalice č.p. 18, Třebívlice, PSČ: 411 15, dat. nar.: 06.09.1981, pro 122.427,- Kč s příslušenstvím, a pro náklady
exekuce
rozhodl takto:
dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 14.03.2019 v 09:00hod. prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, usnesením č.j. 150 EX 743/18-64,
jehož předmětem měla být nemovitá věc:

včetně podílu o velikosti 597/24698 na společných částech domu č.p. 5135, vše zapsáno na LV č. 5133, LV č. 4856,
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Chomutov, katastrální území
Chomutov I.
se nekoná
Odůvodnění
Povinný před zahájením dražebního jednání celou pohledávku uhradil.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na
elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost vyhotovená v elektronické podobě a elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Kladně, dne 05.02.2019
Otisk úředního razítka
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Tereza Bachová
pracovník pověřen soudním exekutorem

