
Čislojednací: t20 Ex 9880/13-74
v, s, opráwěný: 410811097l
čj, oprávněný: 4l08l l097l

USNEsENÍ
JUDr. DalimiI Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
0l Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Děčíně, čl. 47 EXE
444112013-10, ze dne 29.05.2013, kterým byla nařízena exekuce na základě rozhodčí nález č.j. F
l20l2l053l2, kteqý vydal JUDR. PETR MEDUNA dne 30.01.2013 a ktetí se stal pravomocným dne
27 ,02 .2013 a vy konate lný m d ne 03 .0 3 .20 1 3,

proti povinnému:

na návrh oprávněného:

pro 86 l51,00 Kč s příslušenstvím

Dražební rok nemoviiých věcí:

JITKA LINGROVA, NYMBURSKA 1995, 40747, VARNSDORF,
nar.0l .09.1969

AB 4 B.V., soukromá společnost S ručením omezeným založená dle právních
předpisů Nizozemského království, Strawinskylaan 933/Wtc Twr B, 1077,XX
Amsterodam, IC 34l8ó049, zast. Mgr. Lucie Toniková, advokátka, Haštalská
760121, l1000, Praha I

rozhodl takto:
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nařízený na den l0.12.20l4 usnesením č.j. 120 EX 9880/13_5l ze dne l8.9.20l4 se odročuje na
neurčito.

odůvodnění:

Dne 08.12.20l4 rozhodl Krajský soud vÚstí nad Labem o zahájení insolvenčního řízení dlužníka Jitky
Ungrové, a to zveřejněním vyhlášky čj. KSUL 74 INS 33l35/20]4 A - 3, čímž nastaly účiŇy spojené se
zahájením insólvenčního řízení ve smysJu ustanovením § l09 odst. l písm. c) zákona č, l82/2006 Sb,,

Poučcní:
Pokud VáIn b}l lcnto dokumcnl doručen bcz otisku razitka a bcz podpisu_ jcdná se o dokument doručovaný prostřednictvim
provozo\alele pošto\ních služeb. který.ie plahý i bez těchto náIcžilosti, Dle ust. § l7b sla\o\ského předpisu l]xekutorské konror}
Ceské republiky - kancelášký řád. k pisenlné žádosti účastnika. ktcrénu byl listinný $einopis tohoto dokumentu doručcn. se zašle
el. poštou na cl. adrcsu ul,edenou r žádosti písemnost \),hoto\ená \'el, podobě a podcpsaná podlc § l6a nebo sc přcdá účastnikovi
r sídle úřadu na technickém Dosiči dat,

Za Bcránkcnr 8J6,
3J90l Klatoyv
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insolvenční zákon, v platném znění, kdy v,ýkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve
vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majete( ktery náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však
provést. Soudní exekutor proto rozhodl tak, jak je uvedeno shora.

Poučení: Ploti tomuto usnesení není odvolání přípustné,

V Klatovech, dne l0.I2.20l4

otisk úředního razítka

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za spráVnost Vyhotovení: Renáta Boudová

Doručuje se:

- opráWěný,

- další oprávnění,

- povinný

- manžel povinného, jde-li o nemovitou věc ve společném jmění manželů,

- osobám, o nichžje zrrrtno, že maji k nemovité věci předkupní nebo zástawí právo nebo výhradu zpětné koupé,
* osobám,jejichž nájemní či pachtovrri právo, vrýměn€k n9bo právo odpovidající věcnému břemeni zaniklo,

- přihlášenýmvěřitelům,

- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný 5vé

bydliště (sídlo),

- těm, kdo rybírají pojistné na sociální zatezpečelí, příspěvek na stáhi politiku zaměstnanosti a pojistné na
veřejné zdravotní pojištění,

- katastrálnímu úřadu,

- obecnimu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc,
--+ máJi některý z účastníků řízení právního zástupce, pak doručovat zástupci.
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Poučení:
Pokud vám b)l tento dokument doručen bcz otisku íazitka a bez podpisu jcdná se o dokument doručovaný prosh'ednictvím
provozovatele poštovnich služeb, kteď je platný i bez těchto náležitostí, Dle ust. § l7b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republilq - kancelářský řád, k písemné žádoýi účastnik4 lderému byt lisliDný stejnopis tohoto dokumenlu dotučen, se zdle
el. poštou na €l. adresu uvedenou v žádosti pisemnost !,yhotovená v e|. podobě a podepsaná podle § l6a nebo se předá účastníkovi
v sidle úřadu na technickém nosiči dat.

Za Beránkem 836,
3J90l Klatoly
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