Č.j. 064 EX-350/05 - 170
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem
51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soud v Mostě
ze dne 22.11.2005 č.j. 21 Nc 8668/2005-8, kterým byl nařízen výkon pravomocného a
vykonatelného rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.2.2005, č.j. 61 Cm
18/2003, k uspokojení pohledávky oprávněného Hüppe s.r.o., IČ: 61682462, se sídlem Slaný,
Pražská 1579, zast. JUDr. Karol Hutňan, advokát, v částce 141.816,-- Kč s příslušenstvím
proti povinnému Petr Jonáš, nar. 24.4.1952, bytem Litvínov, Wolkerova 1216,
rozhodl takto:
Dražební jednání ve věci dražby nemovitých věcí ve vlastnictví povinného podle dražební
vyhlášky č.j. 064 EX-350/05-150 ze dne 14.7.2017 původně svolané na 29.8.2017
s e o d r o č u j e n a 24.7.2019 v 11.00 hod.
Jedná se o nemovité věci:
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567256 Litvínov
Kat. území: 686042 Horní Litvínov
List vlastnictví: 2817
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, Jiný oprávněný
Identifikátor
Podíl
Vlastnické právo
Jonáš Petr, Wolkerova 1216, Horní Litvínov, 43601
520424/053
2125/20000
Litvínov
B Nemovitosti
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití
Na parcele
Způsob ochrany
Horní Litvínov, č.p. 1216
byt. dům
1978, LV 1

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst.1 písm. a/ o.s.ř.).
V Plzni dne 28.2.2019
Za správnost vyhotovení:
Martina Mádlová
Rozdělovník: -

JUDr. Jaromír Peške,v. r.
soudní exekutor
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