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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plze , pov ený provedením exekuce na základ pov ení: Okresního soudu v Jihlav ze dne 11.12.2018,
.j. 19 EXE 1751/2018-11, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický
platební rozkaz Okresního soudu v Jihlav ze dne 14.08.2018, . j. EPR 192195/2018-5, ve v ci
oprávn ného: Danzer Veneer Europe GmbH, se sídlem Göllstrasse 20, Grödig 5082,, právní zástupce
JUDr. Rostislav Tomis, advokát se sídlem Na po í í p.1047 / o.26, Praha - Praha 1 110 00 proti
povinnému: FUTURAMA systems, s.r.o., se sídlem Znojemská p. 2716 / o. 78, Jihlava 586 01, I :
27878783, k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i 477 617,25 K s p íslu enstvím: úrok z prodlení
8,05% ro n z ástky 477 617,25 K od 18.03.2017 do zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 51 109,50
K , pro náklady oprávn ného, které k 16.10.2019 iní celkem 13 092,20 K , jako i k úhrad náklad
exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s. .
takto:
Dra ba movitých v cí, která byla na ízena usnesením .j. 134 EX 11246/18-147 ze dne 7.8.2019, ve
zn ní usnesení .j. 134 EX 11246/18-161 ze dne 9.9.2019 na termín 17.10.2019.2019 v 11:15 hodin na
na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice se
o d r o u j e n a n e u r i t o.
Od

vodn ní:

Soudní exekutor na ídil dra bu movitých v ci povinného usnesením .j. 134 EX 134 EX 11246/18-147 ze
dne 7.8.2019, ve zn ní usnesení .j. 134 EX 11246/18-161 ze dne 9.9.2019 na termín 17.10.2019.2019 v
11:15 hodin na na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice.
Zvlá tní zákon (§ 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho
e ení, insolven ní zákon) stanoví, e od zahájení insolven ního ízení není mo no exekuci provést.
Dne 9.9.2019 bylo zahájeno insolven ní ízení v i povinnému, a to u Krajského soudu v Brn pod sp. zn.
KSBR 45 INS 19209 / 2019.
S ohledem na vý e uvedené odro il soudní exekutor dra ební rok na neur ito.
Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§202 odst. 1 o.s. .)
V Plzni, dne 16.10.2019

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
Soudní exekutor

