EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZEŇ-MĚSTO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Prošek

Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová značka: 134 EX 13203/17-455

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 Bruntále ze dne 27.11.2017, č.j. 62EXE 1334/2017-12, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Bruntále
ze dne 17.05.2017, č. j. 238 C 4/2017-44, Platební rozkaz Okresního soudu v Bruntále
ze dne 26.04.2017, č. j. 238 C 10/2017-25, ve věci oprávněného: Československá
obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická čp.333 / čo.150, Praha - Praha 5 150 00,
IČ: 00001350, právní zástupce JUDr. Martin Bjalončik, advokát se sídlem Václavské
náměstí čp.846 / čo.1, Praha - Nové Město 110 00 proti povinnému: MEGAAGRI s.r.o.,
se sídlem Osvobození čp. 592 / čo. 12, Město Albrechtice 793 95, IČ: 29452589, právní
zástupce Mgr. Jan Nedoma, advokát se sídlem 426/, Nový Malín 788 03 , k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 868 690,00 Kč s příslušenstvím: úrok 3,65 % ročně z
částky 603 440,00 Kč od 14.02.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky
603 440,00 Kč od 14.02.2017 do zaplacení, úrok 18 973,81 Kč, úrok z prodlení 49 561,36
Kč, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 2 300,00 Kč od 27.09.2016 do zaplacení,
náklady předcházejícího řízení 70 362,20 Kč, úrok 7,30 % ročně z částky 260 000,00
Kč od 01.03.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 260 000,00 Kč
od 03.01.2017 do zaplacení, úrok 13 316,40 Kč, úrok z prodlení 18 356,35 Kč, úrok
z prodlení 20,00% ročně z částky 2 950,00 Kč od 01.09.2016 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 48 141,20 Kč, pro náklady oprávněného, které k 06.01.2020
činí celkem 14 979,80 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

I. Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 13203/17-343 ze dne
19.06.2019
ve znění usnesení č.j. 134 EX 13203/17-363, usnesení č.j. 134 EX
13203/17-383 ze dne 23.09.2019, usnesení č.j. 134 EX 13203/17-400 ze dne 04.11.2019,
usnesení č.j. 134 EX 13203/17-435 ze dne 06.01.2020 a usnesení č.j. 134 EX
13203/17-448 ze dne 03.03.2020 na termín 21.04.2020 v 11:00 hod
s e o d r o č u j e

n a termín 16.06.2020 ve 11:00 hod

prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 16.06.2020 v 12:00 hod. Dražba se však
koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád), bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již
nečiní podání a dražba končí.
II. V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 13203/17-343
ze dne 19.06.2019 nedotčeny.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 13203/17-343 ze dne 19.06.2019 ve znění usnesení č.j. 134 EX
13203/17-363 ze dne 05.08.2019, usnesení č.j. 134 EX 13203/17-383 ze dne 23.09.2019,
usnesení č.j. 134 EX 13203/17-400 ze dne 04.11.2019, usnesení č.j. 134 EX 13203/17-435
ze dne 06.01.2020 a usnesení č.j. 134 EX 13203/17-448 ze dne 03.03.2020, která vydal
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, byla nařízena na den 21.04.2020 v 11:00 dražba
nemovitých věcí:

Dne 05.08.2019 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh povinného na částečné zastavení
exekuce a návrh povinného na odklad exekuce. V současné době rozhoduje soud o odvolání
proti usnesení č.j. 62 EXE 1334/2017, který byl návrh povinného zamítnut.
Dle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, do vydání rozhodnutí o
návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce,
nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo
bráněním práva.
S ohledem na shora uvedené soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 20.04.2020

Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

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

