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.j.: 041 EX 253/07-169

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvo ák, Exekutorský ú ad Sokolov, se sídlem Loket, Zahradní
328, PS 357 33, pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní
soud v Karlových Varech, .j. 25Nc2180/2007-12, ze dne 31.1.2007, kterým byla na ízena
exekuce k vymožení povinnosti povinného: Jan Haas, T ída Dukelských hrdin 1013, 362 51
Jáchymov, r. .501014/196 zaplatit oprávn nému: KABEL OSTROV, s.r.o., Mírové nám stí 733,
363 01
Ostrov, I :63508834, zast. Mgr. Petr Šindelá , advokát, Moskevská 66, 360 01
Karlovy Vary, I :43308988 podle vykonatelného exeku ního titulu: notá sky zápis
.j.
NZ201/2004,N194/2004, který vydal JUDr. Otakar Pánek, notá dne 24.11.2004, pohledávku
v ástce 3 325 451,90 K s p ísl., náklady oprávn ného a náklady exekuce, rozhodl

t a k t o :

I.

Termín dražebního jednání stanovený na den 11.6.2014 v 11,00 hod usnesením
o na ízení dražebního jednání ze dne 6.5.2014, .j. 041 EX 253/07-160 se odro uje
na
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Z d vodu zahájení insolven ního ízení na základ vyhlášky Krajského soudu v Plzni, .j.
KSPL 52 INS 15789/2014-A-2 ze dne 9.6.2014 (ú inky zahájení insolven ního ízení nastaly
dne 9.6.2014) rozhodl soudní exekutor o odro ení dražebního jednání na neur ito, jak je
uvedeno ve výrokové ásti tohoto usnesení. Podle ust § 109 odst 1, písm c) zákona .
182/2006 Sb, Insolven ní zákon - výkon rozhodnutí
i exekuci, která by postihovala
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové
podstaty, lze na ídit, nelze jí však provést.
P o u

e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné [§ 202 odst. 1
písm. a) OS ].

Toto usnesení se doru uje:
a) oprávn né, též jako zástavnímu v iteli,
b) povinnému,
c) bývalé manželce povinného: Eva Haasová, Dukelských hrdin 1013, 36251 Jáchymov,
O:103 43 784, r. .:526108/222,
d) Finan nímu ú adu v Ostrov , Klínovecká 998, 36301 Ostrov,
e) OSSZ Karlovy Vary, Krymská 2A, 36031 Karlovy Vary,
f)
stskému ú adu Jáchymov, nám. Republiky 1, 36251 Jáchymov,
g)
stskému ú adu Ostrov, Klínovecká 1204, 36301 Ostrov,
h) Magistrátu m sta Karlovy Vary, Moskevská 21, 36001 Karlovy Vary, I O:00254657,
i) Obecnímu ú adu Velichov, Velichov 13, 36301 Ostrov nad Oh í, I O:00255122,
j) Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, Úst ední pojiš ovna, Orlická 4, 130 00 Praha 3,
k) Katastrálnímu ú adu pro Karlovarský kraj, KP K.Vary, Sokolovská 167, 36005 Karlovy
Vary.
V Lokti, dne 10.6.2014

Za správnost vyhotovení:
Helena in erová
pov ená soudním exekutorem
cincerova@eusokolov.cz

Mgr. Miloš Dvo ák, v.r.
soudní exekutor

