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Spisová značka: 134 EX 11881/17-173

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 Chomutově ze dne
23.10.2017, č.j. 11 EXE 17342/2017-10, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Platební rozkaz Okresního soudu v Chomutově ze dne 14.7.2017, č. j. 24 C 110/2017-16, ve věci
oprávněného: RST-METALL s.r.o., se sídlem Freyova čp. 82 / čo. 27, Praha 9 190 00, IČ: 25055755,
proti povinnému: KLOD-Kadaň s.r.o., se sídlem Průmyslová čp. 1831, 43201 Kadaň, IČ: 02606755, k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 103 053,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05% ročně z
částky 103 053,00 Kč od 5.12.2015 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 21 833,00 Kč, pro náklady
oprávněného, které k 29.1.2019 činí celkem 5 860,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l v souladu s ustanovením §328b odst. 4 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
(dále jen „o.s.ř.“) t a k t o :
I.

Dražba movitých věcí povinného, která byla nařízena usnesením soudního exekutora č.j.: 134 EX
11881/17-118 ze dne 22.8.2018 se koná
dne 1.3.2019 v 10:00 hod. na adrese Průmyslová 1831, 432 01 Kadaň.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 1.3.2019 od 09:40 do 10:00 hodin
na shora uvedené adrese.

II.

V ostatním zůstávají výroky dražební vyhlášky č.j.: 134 EX 11881/17-118 ze dne 22.8.2018 nedotčeny.
Odůvodnění:

Usnesením soudního exekutora č.j. 134 EX 11881/17-118 ze dne 22.8.2018 byla nařízena dražba movitých
věcí povinného na den 21.9.2018 v 11:00 hod. na adrese Průmyslová 1831, 432 01 Kadaň.
Z organizačních důvodů soudní exekutor usnesením č.j.: 134 EX 11881/17-119 ze dne 20.9.2018 odročil
dražební jednání na neurčito.
Dražební vyhláška obsahuje jednak údaje o organizačních předpokladech dražby (proti kterým odvolání
zákon nepřipouští) a jednak údaje podstatné z hlediska provedení exekuce v souladu se zákonem. V části
týkající se organizačních předpokladů má tak usnesení o nařízení dražby charakter usnesení o vedení řízení,
jímž soudní exekutor dle § 170 odst. 2 o.s.ř. není vázán, a v tomto smyslu může proto vydat i nové usnesení
s odlišnou úpravou těchto otázek.
S ohledem na skutečnost, že jsou splněny podmínky pro provedení dražby movitých věcí povinného, nařídil
soudní exekutor nové datum, čas a místo konání dražebního jednání. V ostatním zůstává dražební vyhláška
nezměněna.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Plzni, dne 29.1.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

