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 03879/16-102

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 Rakovníku ze dne 4.4.2016, č.j. 24 EXE 1450/2016 - 14, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního soudu v
Rakovníku ze dne 2.11.2015, č. j. 7 C 125/2015-58, ve věci oprávněného: Oberbank
AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp.6 / čo.3, České
Budějovice - České Budějovice 1 370 01, IČ: 26080222, právní zástupce JUDr. Petr
Neubauer, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České Budějovice - České
Budějovice 6 370 01 proti povinnému: Jiří Seman, bytem Kolešovice čp.96,
Kolešovice 270 02, nar. 08.02.1942, právní zástupce JUDr. Michal Špirk, advokát se
sídlem , , k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 719 956,21 Kč s
příslušenstvím: úrok 6,50 % ročně z částky 692 046,89 Kč od 4.6.2015 do zaplacení,
úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 692 046,89 Kč od 4.6.2015 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 16 851,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 29.3.2017 činí
celkem 14 253,80 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst.1 o.s.ř
t a k t o :

Ve výroku I.
3879/16-101,
Plzeň-město,
a to tak, že

usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 28.03.2017 č.j. 134 EX
které vydal soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad
se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost
se text:

„I. Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 3879/16-95 ze dne
20.02.2017 na termín 28.03.2017 v 11:30 hod
s e o d r o č u j e n a termín 03.04.2017 ve 11:00 hod
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 03.04.2017 v 13:00 hod.“
nahrazuje textem:
„I. Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 3879/16-95 ze dne
20.02.2017 na termín 28.03.2017 v 11:30 hod
s e o d r o č u j e n a termín 03.05.2017 ve 11:00 hod
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 03.05.2017 v 13:00 hod.“
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení. V průběhu
řízení exekutor zjistil, že chybou v psaní byl stanoven chybný datum zahájení a
ukončení dražby nemovitých věcí:

V souladu s ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. exekutor z úřední
povinnosti rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Plzni, dne 29.3.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

