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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Česká republika - Okresního soudu v Chebu ze dne
8.1.2015, č.j. 23 EXE
10023/2015-9, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Usnesení Česká republika - Okresního soudu v Chebu ze dne 16.6.2011, č. j. 3 T
41/2011,
ve věci oprávněného:
Česká republika - Okresní soud v Chebu, se
sídlem Lidická čp.1066 / čo.1, Cheb - Cheb
350 02, IČ: 00024724
proti
povinnému:
Miloš Landsman, bytem Ruská čo. 3 / čp. 155, Mariánské Lázně Mariánské Lázně 353 01, nar. 15.12.1969, k uspokojení pohledávky oprávněného ve
výši 2 000,00 Kč s příslušenstvím: , pro náklady oprávněného, které k 17.5.2017
činí celkem 100,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou ze dne 10.04.2017 č.j. 134 EX
24317/14-223 na termín 18.05.2017 ve 13.00 hod
s e

z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 10.04.2017 č.j. 134 EX 24317/14-223 soudní exekutor nařídil na
termín 18.005.2017 v 13.00 dražební jednání týkající se nemovitých věcí:
nacházejících se v katastrálním území Stanoviště u Mariánských Lázní c. 691674 v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním pracovištěm Cheb, na území obce
Mariánské Lázně, na listu vlastnictví č. 1090:
- Pozemek ve výlučném vlastnictví p. číslo 155/4, o výměře 349 m2 (zahrada)
S ohledem na skutečnost, že pohledávka byla povinným dne 05.05.2017 v plné výši
uhrazena, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení
a dražební jednání zrušil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 17.05.2017

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

za správnost vyhotovení: Mgr. Tereza Horáková Pechmanová

