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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 usnesení:
Okresního soudu v Benešově ze dne 17.4.2013, č.j. 23 EXE 712/2013 - 11, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v
Benešově ze dne 18.3.2011, č. j. 12 EC 144/2010-44, ve věci oprávněného: Pojišťovna
Patricie a.s., se sídlem Spálená čp.75 / čo.16, Praha - Nové Město 110 00, IČ:
61859869, právní zástupce Mgr. Josef Veverka, advokát se sídlem náměstí Kinských
čp.76 / čo.7, Praha - Praha 5 150 00
proti povinnému:
Michal Helget, bytem
Radošovice čp. 14, Radošovice - Radošovice 257 26, IČ: 76244911, nar. 01.05.1983,
právní zástupce Mgr. Petr Kašpar, advokát se sídlem Polánka čp.7, Vlašim - Polánka
258 01 , k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 770,00 Kč s příslušenstvím:
úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 1 770,00 Kč od 27.4.2009
do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 8 220,00 Kč, pro náklady oprávněného,
které k 30.6.2021 činí celkem 1 936,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou ze dne 16.06.2021 č.j. 134 EX 01521/13
- 796 na termín 21.07.2021 ve 13.00 hod
s e z r u š u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 16.06.2021 č.j. 134 EX 01521/13 - 796 soudní exekutor nařídil na
termín 21.07.2021 v 13:00 dražební jednání týkající se nemovitých věcí:
podíl 1/2

S ohledem na skutečnost, že pohledávka byla povinným dne 24.06.2021 v plné výši
uhrazena, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a
dražební jednání zrušil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 30.06.2021

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

