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UsNEsENÍ
Wolfovou se sídlem Radyňská 9,3Ż6 00
Exekutoľský kandidát pověřený soudním exekutoľem JUDľ. Jitkou
3537/2009'5, ze
Plzeí, jenž byl pověřen pľovedením .*.ku.. na ztklađěusnesení č)j. 26 Nc

dne

zs.oei,ioog,kteľé vydal okľásní soud v Kaľlových Varech, ve pľospěch
opľávněnéh o:

pľo
YZP Č'n ĺÚľ Kaľlovy Vary), oľlická !l?9z9 ł30 9l P"uĘ 3, r'č'0, adľesa
Kaľlovy Vaľy, I': 411975t8

doľučovánívZP CR, Úp

řu'lony Vaľy, Dľ. Jânatky

pľoti povĺnnému: HANA
46839984

svoBoDA GUTovÁ,

k uspokojení pohledávĘ opľávněného ve

2,36007,

T. G. Masaryka 9, 36Ż36,,Peľrink, naľ.ĺ"ĺ-.0ĺ''L968,IČ

výši

79 380'00 Kč s příslušenstvím

ľozhodl

talĺto:
ţ,X 4657lę|9'146 na teľmínođ,'
Dľažę..bníjodnání stanovené dľažebnívyhláškou _č:j.- 1o0
j
23,02,2022od09:00hodĺnnejméněvšakdó 24.02.2022 do09:00 hodĺn se zľušu

e.

,'

odůvodnění:
kteým nařídit d'ľ:\y
Dne 04.01.2022 vydat soudní exekutor usnesení čj' 106 EX 4657109-146,
však do 24,02,2022
nemoviých věcí povinného na teľmínod 23.02.2022 od 09:00 hodin nejmaně
poľtálu www.exdrazby,cz, ato:
do 09:0ó hodin konanou pľostřednictvím elektľonického dražębĺiho
nodí|Yz
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její příslušenstvíi rráklady
Pţed zahâjeníľr dľažebníhojednání byla pohle dźwka o.pĺávněného,
k ve&ní exekuce ve smyslu
ęxekuce zce|a uhrazeny a ,oudní.nu exekutôľovi tak zaniŔlo pověření
a exekučníčinnosti
ęxękutorech
urtunou.nĺ Ş51 písm. c) zćtkoĺa č,, t2Ol2O01 Sb., o soudních
je
jak
uvedeno ve ýľoku tohoto
(âxekuční ĺaa;. ziohoto áůvodu ľozhodl exekutorský kandidát tak,
usnesení.
jedná se o'dokurllerlt doľučovaný pľostřcilnicţvĺrnpľovozovatclc poštovlrích
byl tento dokutrrent doľučonbez otisku ľazĺtka a bez podpisu,
_ kancclářský řád'
předpisu ExekutorskÓ koîiory Č<skéľcpubliky
služeb, kteý je platný i bez těchto rláležitostĺ.Dle ust, ş-iiń.täu"uJLoho
v
žádosti písemlost
uvedenou
na.el.ad:gsu
poštou
el'
se
zašle
dokutnenm dđľučen,
k oísemné žádosti účastníka,kţeľémubyl listinný stejnopis tol'toto
daL
páal" teu n"üo se předá účastníkoviv sídlo úřadu lra teohnickém nosiěi

|:ři:ţu',

}ľ;:äţ.iíl,ääilil;;;'J
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Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
V Plzni, dĺę ILL2022
JUDľ. Mgľ' otakar Koutenský,
v.Î,

Exekutorshý kandidát
pověřený soudním exekutoľem

JUDľ. Jitkou Wolfovou
Za spľávnost vyhotovení:
Kľistýna Grätschová

pľostřednicţvĺm provozovatele poštovnĺch
doručen bez otisku lazĺtka a bez podpisu, jedná sę o.dokumont doruěovaný
ČeskérepubliĘ - kancelářský řád'
kom_ory
Exekutorské
píedpisu
služeb, kteý je platný i bez těchto náleŽitostĺ. Dle ust.
pošţou
adľesu uvedenou v žádosti pĺse!Înost
el,
na
el.
zašle
se
dđľuěen,
dokutnentu
k písemné žádosti úěastníku, Lter.emu uyiiĹtin"y stejnopis iohoto
dat'
nosiěi
technickém
na
úřadu
a. podobě ńň;ni;óäl" s rĺän.Ĺo se předá úěastnlkovi v sĺdle
"
"il'"i"'."ĺ '

i|řiäţu* or' ,ęnto dokument

ţ-i'đ;ä;;Jkđ.

