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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření: Okresního soudu v Teplicích ze dne 28.8.2017,
č.j. 41 EXE 24/2017-14, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Notářský zápis
JUDr. Helena Divišová notářka ze dne 14.11.2016, č. j. NZ 4312/2016, ve věci oprávněného:
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická čp.333 / čo.150, Praha - Praha 5 150 00, IČ:
00001350, právní zástupce JUDr. Pavel Novák, advokát se sídlem Bohuslava Martinů čp.1051 / čo.2, Praha
- Praha 4 140 00 proti povinnému: Ing. Jiří Rous, bytem Litoměřická čp.2084 / čo.8, Teplice 415 01,
IČ: 62788078, nar. 19.07.1956, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 62 728,85 Kč s
příslušenstvím: úrok 7 593,92 Kč, úrok 13,65 % ročně z částky 62 728,85 Kč od 14.11.2016 do zaplacení,
úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 62 728,85 Kč od 27.12.2016 do zaplacení, pro náklady oprávněného,
které k 6.4.2018 činí celkem 9 849,40 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl takto:
I.

Dražba movitých věcí povinného, která byla nařízena usnesením soudního exekutora č.j.: 134 EX
10216/17-256 ze dne 13.03.2018 se koná dne 30.05.2018 v 11:15 hodin na adrese Dolní Habartice
226, 405 02 Dolní Habartice.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 30.05.2018 od 11:00 do 11:15 hodin na shora uvedené
adrese.

II. V ostatním zůstávají výroky dražební vyhlášky č.j.: 134 EX 10216/17-256 ze dne 13.03.2018 nedotčeny.
Odůvodnění:
Ve shora uvedené exekuci byl soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek pověřením Okresního soudu v Teplicích
č.j. 41 EXE 24/2017-14 dne 28.08.2017 pověřen k provedení exekuce. Soudní exekutor rozhodl, poté co k
tomu byly splněny zákonné podmínky, o dražbě movité věci povinného. Za tím účelem vydal dražební
vyhlášku prodejem movitých věcí povinného pod č.j.: 134 EX 10216/17-256 ze dne 13.03.2018, kterou
nařídil dražební jednání na den 13.04.2018 v 09:30 hod. na adrese Dolní Habartice 226, 405 02 Dolní
Habartice.
Dle § 68 odst. 4 z.č. 120/2001 Sb., exekuční řád může žalobu na vyloučení věci podle § 267 občanského
soudního řádu navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým
nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být
navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle
věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.
Dne 15.3.2018 byl podán návrh na vyškrtnutí věci, která je předmětem dražby. Rozhodnutí o zamítnutí
návrhu na vyškrtnutí bylo navrhovateli doručeno dne 16.03.2018.
S ohledem na výše uvedené rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Plzni, dne 6.4.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.

Soudní exekutor

