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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: Okresního soudu v Teplicích ze dne 27.07.2021,
.j. 89 EXE 15/2021-18, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek
Okresního soudu v Teplicích ze dne 23.07.2020, . j. 24 C 29/2020-20, ve v ci oprávn ného: Obec
Újezde ek, se sídlem nám stí Bo eny N mcové p.2 / o.1, Újezde ek 415 01, I : 00266639, právní
zástupce JUDr. Martin i ka, advokát se sídlem Masarykova t ída p. 915 / o. 31, Teplice - Teplice 415 01
proti povinnému: Ji í Kohn, bytem etenická p. 237, Újezde ek - Újezde ek 415 01, R : 75-05-13/2844,
k uspokojení pohledávky oprávn ného : náklady p edcházejícího ízení 11 534,00 K , pro náklady
oprávn ného, které k 11.05.2022 iní celkem 6 074,20 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
rozhodl takto:
Na izuje se zni ení movitých v cí sepsaných v v protokolu o vyklizení ze dne 09.11.2021 (movité v ci
sepsané pod polo kami . 1 a 4: v ci osobní povahy) na den 16.06.2022 v 11:25 hodin.
Od

vodn ní

Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, pov ený provedením exekuce dle pov ení Okresního soudu
Chomutov dne 27.07.2021, .j. 89 EXE 15/2021-18, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 23.07.2020, . j. 24 C 29/2020-20, vydal dne
28.07.2021 exeku ní p íkaz vyklizením .j.134 EX 3756/21-012. Vykonavatel exekutorského ú adu sepsal
dne 09.11.2021 v protokolu o vyklizení tyto movité v ci pod polo kami . 1 a 4 v ci osobní povahy. Tyto
v ci jsou v cmi pro prodej v dra b zjevn bezcennými, sou asn jsou v cmi osobními.
Movité v ci byly shledány na základ vý e uvedeného zjevn bezcennými, proto soudní exekutor rozhodl
podle § 341 odst. 4 zákona . 99/1963 Sb. o jejich zni ení.
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek podle § 341 odst. 4 zákona . 99/1963 Sb. vyrozumívá tímto
usnesením povinného více jak p t dn p edem o tom, e bude provedeno zni ení movitých v cí v termínu
stanoveném ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.
V Plzni, dne 11.05.2022

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

