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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 usnesení:
Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne
05.12.2018, .j. 15 EXE 5236/2018 -13, ,
kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický
platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12.10.2018,
. j. EPR
227821/2018-6,
ve v ci oprávn ného:
AXL electronics s.r.o., se sídlem Na
ertvách p. 2230 / o. 42, Praha 8 180 00, I : 28212142, právní zástupce JUDr.
Vlasta Víghová, advokát se sídlem ,
proti povinnému:
Stanislav Bláha, bytem
P ívorská p.481 / o.17, Praha - imice 181 00, I : 14898390, nar. 06.05.1967,
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i 92 404,00 K s p íslu enstvím: úrok
z prodlení 8,05% ro n z ástky 92 404,00 K od 06.12.2014 do zaplacení, náklady
p edcházejícího
ízení 22 282,60 K , pro náklady oprávn ného, které k
30.03.2021 iní celkem 6 558,20 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l
I.

t a k t o :

Dra ba movitých v cí povinného:
Hyundai Santa-Fe 2.2l nafta
Rok výroby: 2006 Barva: St íbrná
RZ: 6A87584
která byla na ízena usnesením soudního exekutora
ze dne 03.07.2020 se koná

.j.: 134 EX 11553/18-216

dne 07.05.2021 v 10:00 hod.
na adrese K Ládví 907/6a, 18100 Praha, imice
GPS: N 50°8.15067', E 14°26.00235'
https://mapy.cz/s/boserolazo
kontakt na vykonavatele: tel. +420 724 057 637
II.

Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit v den dra by od 09:45 hodin na
shora uvedené adrese. Registrace dra itel a p id lení dra ebního ísla
bude probíhat v den konání dra by v míst dra by v dob 15 minut p ed
zahájením dra by. K zápisu do seznamu dra itel musí být u fyzických osob
p edlo en ob anský pr kaz i jiný doklad osv d ující toto nost osoby, v
p ípad dra ení za jiného, oprávn ním k takovémuto jednání. V p ípad
obchodní spole nosti je tato povinna prokázat se platným výpisem
z obchodního rejst íku Po zahájení dra ebního jednání ji není mo né se
zapsat do seznamu dra itel a tedy init podání v dra b . Povinný a osoby
uvedené v § 329 odst. 1 OS nesmí dra it.

III.

V ostatním z stávají výroky dra ební vyhlá ky
dne 03.07.2020 nedot eny.
O d

v o d n

.j.: 134 EX 11553/18-216 ze

n í :

Dra ba movitých v ci Hyundai Santa-Fe 2.2l nafta, která byla na ízena na termín
03.08.2020 byla usnesením .j. 134 EX 11553/18-220 ze dne 30.07.2020 odro ena na
neur ito z d vodu áste ných úhrad vymáhané ástky.

Dra ební vyhlá ka obsahuje jednak údaje o organiza ních p edpokladech dra by
(proti kterým odvolání zákon nep ipou tí) a jednak údaje podstatné z hlediska
provedení exekuce v souladu se zákonem. V
ásti týkající se organiza ních
p edpoklad
má tak usnesení o na ízení dra by charakter usnesení o vedení
ízení, jím soudní exekutor dle § 170 odst. 2 o.s. . není vázán, a v tomto
smyslu m e proto vydat i nové usnesení s odli nou úpravou t chto otázek.
S ohledem na skute nost,
e povinný na vymáhanou pohledávku nehradí ni eho,
soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Pou ení:

Proti tomuto usnesení není opravný prost edek p ípustný.

V Plzni, dne 30.03.2021

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

