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č.j.: 176 EX 02602/18-118 

 

Usnesení 
 

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

350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Plzeň-

město ze dne 02.08.2018, č.j. 75 EXE 1510/2018-13, podle vykonatelného rozhodnutí: 

Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 04.10.2016, č.j. 14 C 147/2014 - 230, ve 

věci oprávněného: Radek Hrubý, nar.  10.01.1970, bytem Mírové náměstí 15/7, 412 01 

Litoměřice - Město, právní zástupce Mgr. Jan Blažek, advokát, vykonávající advokacii 

jako společník AK Blažek, Čížek, Klesa s.r.o. se sídlem Riegrova 223/20, 301 00 Plzeň 

proti povinnému: JUDr. Zdeněk Václavíček, nar. 21.06.1949, bytem Náměstí Českých Bratří 

1961/13, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, právní zástupce JUDr. Jaroslav Ortman, 

advokát, se sídlem Husovo náměstí 65/2, 268 01 Hořovice, za účasti manželky povinného: 

Lenka Václavíčková, nar. 22.11.1956, bytem Náměstí Českých Bratří 1961/13, 301 00 Plzeň 

- Jižní Předměstí, k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného a 

nákladů exekuce, 

 

 

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

 

 

I. Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 176 EX 

02602/18-102 ze dne 15.04.2019, nařízená na den 22.05.2019 v 11:00 hod. 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 

http://www.okdrazby.cz, s e    o d r o č u j e    n a    n e u r č i t o. 

 

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 176 EX 02602/18-102 ze dne 15.04.2019 

zůstávají beze změny. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 176 EX 02602/18-102 ze dne 15.04.2019 byla nařízena dražba nemovitých 

věcí na den 22.05.2019 v 11:00 hodin. Předmětem dražby jsou nemovité věci: 

 

 

 

 

 
 

 

 

S ohledem na průběh exekučního řízení soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části tohoto usnesení. 

 

http://www.okdrazby.cz/


 

 

 

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 

nemovitá věc, 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 21.05.2019 

 

JUDr. Josef Lavička, v.r. 

soudní exekutor 

 

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Pekárová 
 
  

„otisk úředního razítka“ 
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