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č.j.: 176 EX 00059/12-125 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 

02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Třebíči ze 

dne  29.11.2012, č.j. 8 EXE 172/2012-9, kterým byla nařízena exekuce podle 

vykonatelného rozhodnutí: Exekutorský zápis JUDr. Josefa Lavičky, exekutorského 

kandidáta soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb ze dne 

11.10.2012, č.j. 074 EZ 278/12, ve věci oprávněného: Vítězslav Pelikán, bytem Petrovice 

čp.31, Petrovice  672 01, nar.  18.8.1931 proti povinnému: Radomír Pelikán, bytem Gen. 

Svobody čp.635 / čo.33, Třebíč - Nové Dvory 674 01, IČ: 72377461, nar. 8.10.1965, zast. 

Jitkou Pelikánovou bytem Gen. Svobody čp.635 / čo.33, 674 01 Třebíč, Nové Dvory za 

účasti manžela povinného: Jitka Pelikánová bytem Gen. Svobody čp.635 / čo.33, Třebíč - 

Nové Dvory 674 01, nar. 25.10.1966 k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného, 

nákladů oprávněného  a nákladů exekuce, 

 

 

r o z h o d l  t a k t o : 

 

 

Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 176 EX 00059/12-
085 ze dne 12.9.2014, s e    o d r o č u j e    n a    n e u r č i t o. 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 176 EX 00059/12-085 ze dne 12.9.2014 byla nařízena dražba nemovitých 

věcí na den  15.10.2014 ve 8:00 hodin, která byla usnesením č.j. 176 EX 00059/12-107 

odročena den 26.11.2014 v 8:00 hodin.  Předmětem dražby jsou nemovité věci: 

 
 

 
 

 
 

 

Dne 30.10.2014 bylo na návrh věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem 

Olbrachotva 1929/62, 140 00 Praha 4 zahájeno insolvenční řízení ve věci povinného 

vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 29332/2014.  

 

S ohledem na výše uvedené soudní exekutor rozhodl 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.). 

 

U p o z o r n ě n í : Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehož obvodu je 

nemovitost, vyhlášku (usnesení o stanovení jiného termínu dražby nebo odročení dražby) 

nebo její podstatný obsah uveřejní způsobem v místě obvyklým, příslušný katastrální 

úřad vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní na své úřední desce.  

 

 

 

 

 

 

 V Chebu dne 25.11.2014 

 

JUDr. Josef Lavička, v.r. 

exekutorský kandidát 

 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Tereza Patočková 
 
  

„otisk úředního razítka“ 
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