
č.j.: 041 EX 29/20-67

U s n e s e n í

Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě  pověření soudního exekutora vydaného Okresním
soudem  v  Karlových  Varech dne  14.02.2020 č.j.  46  EXE  363/2020-14 podle
vykonatelného  usnesení Krajského  soudu  v  Plzni č.j. 14  Co  209/2018,  14  Co
290/2017-438 ze dne  12.12.2018  k vymožení povinnosti povinné:  Anna Babirova,
bytem Baix 21, Bajos 1a, Sant Vincenc De Montalt, dat. nar.: 22.06.1975, práv.
zast. advokátem Ing. Timur Kudinov, se sídlem Skořepka 1056/4, Praha-Staré Město,
PSČ: 110 00, IČ: 01136577 zaplatit oprávněnému: Dmitry Lunin, bytem Rohová 550/5,
Karlovy Vary-Rybáře,  dat. nar.: 10.01.1969, práv. zast. advokátem JUDr. Karel
Jelínek,  advokát,  se  sídlem  Bělehradská  3A,  Karlovy  Vary,  PSČ:  360  01,  IČ:
43335829, pohledávku  v částce  543.158,40  Kč s přísl.,  náklady  oprávněného
a náklady exekuce, rozhodl

t a k t o :

I. Termín dražebního jednání stanovený na den  23.6.2021 v 10:00 hodin
usnesením  o nařízení  dražebního  jednání  ze  dne  19.4.2021, č.j.  041  EX
29/20-58, se odročuje na den

22.9.2021 ve 10:00 hod

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetové adrese  www.exdrazby.cz. Ostatní náležitosti dražební vyhlášky
zůstávají v platnosti.

Jedná se o tyto nemovité věci povinné: 

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák vydal dne 19.4.2021 usnesení č.j. 041 EX 29/20-
58, ve kterém stanovil termín dražebního jednání na den 23.6.2021 od 10:00 hod.

http://www.exdrazby.cz/


Dne 14.6.2021 byla soudnímu exekutorovi doručena žádost oprávněného o odročení
dražebního  jednání  z důvodu  probíhajících  jednání  oprávněného  a  povinné  o
vyrovnání dlužné pohledávky oprávněného.
Soudní exekutor vydává toto usnesení, kterým stanoví termín dražebního jednání na
den 22.9.2021 v 10:00 hod, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst.
1 písm. a) OSŘ].

Toto usnesení se doručuje: 
a) oprávněnému
b) povinné,
c) Finančnímu úřadu v Karlových Varech,
d) OSSZ Karlovy Vary,
e) Obec Kolová, Kolová 16, 36001 Karlovy Vary,
f) Magistrát města Karlovy Vary,
g) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4, 130 00 Praha 3,
h) Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary
i) Všem dosud přihlášeným zájemcům o dražební jednání.

V Lokti, dne 15.06.2021

Za správnost vyhotovení: Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
Helena Činčerová soudní exekutor
pověřená soudním exekutorem
podatelna@eusokolov.cz

Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky –
kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat nebo v listinné podobě.
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