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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:
Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18.11.2014, č.j. 55 EXE 1674/2014-21, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 2 ze dne 31.5.2014, č. j. 18 C 349/2013, ve věci oprávněného: Vladimír
Svoboda, bytem Křivoklátská čp.527, Praha - Letňany 199 00, IČ: 71050761, RČ:,
právní zástupce Mgr. Petr Sikora, advokát se sídlem Fügnerovo náměstí
čp. 1808 / čo. 3, Praha - Nové Město 120 00 proti povinnému: Metropolitan Group
s.r.o., se sídlem Španělská čp. 742 / čo. 6, Praha 2 120 00, IČ: 26763672, k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4 752,00 Kč s příslušenstvím: úrok z
prodlení 7,75% ročně z částky 4 752,00 Kč od 28.6.2011 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 5 719,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 4.4.2017 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 č.j. 134 EX 21536/14-198
05.04.2017 v 11:30
s e

na termín

z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 21536/14-198 ze dne 01.03.2017, které vydal soudní exekutor
Mgr. Ing. Jiří Prošek byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného na dne 05.04.2017
v 11:30, a to:

S ohledem na skutečnost, že exekuce bude provedena jiným způsobem, jeví se provedení
exekuce prodejem nemovité věci jako neúčelné a z tohoto důvodu rozhodl soudní
exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 4.4.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

