
Číslo 1edrrací: 124 Ex 9663/07-362
Číslo opráměného:

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679133, 412 01

Litoměřice, pověiený k provedeni exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j. 7 Nc 592712007 - B, ze dne 11.I2.2OD7,

které lydal okresní soud v Děčíně, na základě exekučního titulu, jímž je Rozsudek ř,j.8 C 2412007 - 34, kte4í vydal

Okesní soud Děčín dne 29.06.2007 a kte{í se stal pravomocným dne 07.0B.2007, k lrymožení pohledávky

oprávněného: CETELEM ČR, a.s, Karla Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 25085689

proti povinnému: 1. Mi]an Košumberský, Lidická 493, 40747, Vamsdorf, nar.11 .o7,7970,1Č 69914915

vsouladu sust. § 52 odst. 1zák. ř I20/20O1 Sb., o soudrrích exekutorech a exekuční čin_rrosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, (dále jen ,,e.ř.") ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 167 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,o.s.Ť.")

rozhodl takto:

soudní exekutor odročuje dražební jednání

nařízené na zák]adě usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební qlhlášky) čj. 124 EX 9663/07-177 ze díe 5.6,2014
do sídla Exekutorského úřadu Litoměřice, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice, na den 24.9.2014 na 14:00 hod ohledně
nemovitostí:

Spoluvlastnický podíl o velikosti l4 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:
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Dražební jednání se z důvodu lydání opravného usnesení a pravděpodobného nenabytí právním moci dražební vyhlášky
ke dni konání dražebního jednání v důsledku chybně provedeného doručení ze strany doručujícího orgánu odročuje na
den 19.11,2014 na 14:00 hod. do sídla Exekutorského úřadu Litoměřice, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný oprarnrý prostředek.

V Litoměřicích dne 14.8.2014

otisk úředního razítku

JUDr. ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudlí exekutol

Lxekutorsky úřad Litoměi icp

vyňzuje: Mgř. Čičmanec Adam
za sprá\,nost q/hotovení: Milena Zahálková
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