EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová značka: 134 EX 11641/18-217
Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne
10.12.2018, č.j. 36 EXE 2424/2018, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Příkaz
o uložení pokuty Městského úřadu Votice ze dne 12.1.2018, č. j. 1449/2018/SD-Ni, ve věci oprávněného:
Město Votice, se sídlem Komenského nám. čp. 700, Votice 259 17, IČ: 00232963, právní zástupce Mgr.
Lukáš Zscherp, advokát se sídlem Lochotínská čp.1108 / čo.18, Plzeň - Severní Předměstí 301 00 proti
povinnému: ELINDA servis s.r.o., se sídlem Roháčova čp. 145 / čo. 14, Praha 3 130 00, IČ: 04599730,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 3 000,00 Kč s příslušenstvím: , pro náklady oprávněného,
které k 18.8.2020 činí celkem 484,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl takto:
I. Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 11641/18-213 ze dne 07.08.2020 na
termín 11.09.2020 v 9:20 hodin na parkovišti u Koupaliště Horní Lukavice
se odročuje na
den 13.11.2020 v 9:00
na parkovišti u Koupaliště Horní Lukavice
GPS: 49°36'51.565"N, 13°19'41.741"E
kontakt na vykonavatele Ondřeje Malého: +420 724 057 637
II. Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 13.11.2020 od 8:30 do 9:00 hodin na shora uvedené
adrese. Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě
dražby v době 15 minut před zahájením dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být u fyzických
osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby, v případě dražení za
jiného, oprávněním k takovémuto jednání. V případě obchodní společnosti je tato povinna prokázat
se platným výpisem z obchodního rejstříku Po zahájení dražebního jednání již není možné se zapsat
do seznamu dražitelů a tedy činit podání v dražbě. Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 OSŘ
nesmí dražit.
III. V ostatním zůstávají výroky dražební vyhlášky č.j. 134 EX 11641/18-213 ze dne 07.08.2020
nezměněny.
Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 13134 EX 11641/18-213 ze dne
07.08.2020, na termín 11.09.2020 hodin na parkovišti u Koupaliště Horní Lukavice.
Držba movitých věcí se týká movitých věcí:
9U41961 V P - RENAULT MASTER Rok výroby: 2014 Evidence od 14.05.2014 Barva: MODRÁ
VIN: VF1MAF4VE50727039 Značka: RENAULT Obch. ozn.: MASTER
Z důvodu podaného návrhu na vyškrtnutí movitých věcí se soupisu odročil soudní exekutor dražební jednání
na jiný termín, jak je uvedeno ve výroku usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)
V Plzni, dne 18.08.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

