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Spisová značka: 134 EX 01584/19-277

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 Plzně - Jih ze dne 14.2.2019, č.j. 19 EXE 246/2019 - 11, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu Plzně - Jih ze dne 22.11.2018, č. j. 8 C 327/2018-16, ve věci oprávněných:
a) Miloslav Brada, bytem Litohlavy čp.178, Litohlavy 337 01,právní zástupce Mgr.
Ing. Tomáš Menčík, advokát se sídlem Hluboká čp.1336 / čo.55, Plzeň - Východní
Předměstí 326 00 b) Jana Bradová, bytem Litohlavy čp.178, Litohlavy 337 01, právní
zástupce Mgr. Ing. Tomáš Menčík, advokát se sídlem Hluboká čp.1336 / čo.55, Plzeň
- Východní Předměstí 326 00 proti povinnému: Jiří Vokoun, bytem Bezděkovec čp.58,
Mileč - Bezděkovec 335 01, IČ: 46816615, nar. 20.08.1963, k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 2 140 000,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 0,05% denně
z částky 2 000 000,00 Kč od 16.9.2018 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení
206 011,88 Kč, pro náklady oprávněného, které k 3.9.2019 činí celkem 21 126,60 Kč,
jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 1584/19-165 ze dne
26.07.2019 na termín 03.09.2019 v 11:00 hod
s e o d r o č u j e

n a

n e u r č i t o.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 1584/19-165 ze dne 26.07.2019, které vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Jiří Prošek, byla nařízena na den 03.09.2019 v 11:00 dražba nemovitých věcí:

Před zahájením dražebního jednání bylo zjištěno, že na nemovité věci vázne nájemní
právo neuvedené v dražební vyhlášce, a tedy nezohledněné při ocenění nemovité věci.

S ohledem na skutečnost, že nájemní právo má vliv na výslednou cenu nemovité věci,
soudní exekutor dle ust. § 336i odst. 3 písm. b) o.s.ř. dražební jednání odročil
k rozhodnutí dle §336a.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 3.9.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

