č.j.: 067 EX 2793/10-140
č.o.: 6962291116

USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 25
EXE 845/2010-8, které vydal Okresní soud v Karlových Varech, dne 1.6.2010 ve prospěch
oprávněného GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028, Praha 4 - Michle, IČ 25672720,
zast. JUDr. Jan Brož, advokát, Sokolská 60, 12000, Praha 2 a v neprospěch povinného RENATA
PERLINGEROVÁ, KRÁSNÉ ÚDOLÍ 128, 36401, KRÁSNÉ ÚDOLÍ, r.č.696229/1116
rozhodl takto:
Soudní exekutor v souladu s ustanovením zákona č.120/2001 Sb. a současně v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2) vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další
činnosti v platném znění,
odročuje
dražební jednání nařízené usnesením č.j. 067 EX 2793/10-118 na den 25.4.2012 v 14:00 hodin
na adrese Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, a to na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením č.j. 067 EX 2793/10-118 byla na den 25.4.2012 nařízena dražba nemovitostí povinné, a
to bytové jednotky č. 128/4 o výměře 82,79 m2 v bytovém domě Krásné Údolí č.p. 128 (LV 259)
stojící na pozemku parc. č. St. 161, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 8279/51295
na společných částech domu č.p. 128 a pozemku parc. č. St. 161, byt zapsán na listu vlastnictví 271
pro okres Karlovy Vary, obec Krásné Údolí a katastrální území Krásné Údolí, podíl zapsán na listu
vlastnictví 259 pro okres Karlovy Vary, obec Krásné Údolí a katastrální území Krásné Údolí.
V průběhu exekučního řízení zjištěno, že proti povinné Renatě Perlingerové je vedeno insolvenční
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se všemi účinky s tím spojenými, proto soudní exekutor rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a dražební jednání nařízené na den 25.4.2012 v 14:00 hodin
na adrese Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, odročil na neurčito.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.
V Praze dne 20.4.2012
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
Vyřizuje: Mgr. Eva Matušincová
Mail: e-podatelna@exekuce.eu
Za správnost:
Pavla Urbanová

