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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:
Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.7.2009, č.j. 37 nC 5930/2009-6, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního soudu v
České Lípě ze dne 5.5.2009, č. j. 22 C 1280/2009-17, ve věci oprávněného: HANCA,
s.r.o., se sídlem Růžová č.p. 200, Rovensko pod Troskami - Rovensko pod Troskami 512
63, IČ: 25288539, právní zástupce JUDr. Aleš Janoch, advokát se sídlem Národní 1010/9,
Praha 110 00 proti povinnému: WRV spol. s r.o., se sídlem Školní č.p. 102, Hamr
na Jezeře - Hamr na Jezeře 471 28, IČ: 25038915, k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 74 290,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 9,50% ročně z
částky 74 290,00 Kč od 1.2.2007 do 30.6.2007, úrok z prodlení 9,75% ročně z částky
74 290,00 Kč od 1.7.2007 do 31.12.2007, úrok z prodlení 10,75% ročně z částky 74 290,00
Kč od 1.7.2008 do 31.12.2008, úrok z prodlení 9,50% ročně z částky 74 290,00 Kč od
1.1.2009 do 5.5.2009, úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky
74 290,00 Kč od 6.5.2009 do zaplacení, úrok z prodlení 10,50% ročně z částky 74 290,00
Kč od 1.1.2008 do 30.6.2008, náklady předcházejícího řízení 27 400,70 Kč, pro náklady
oprávněného, které k 15.11.2018 činí celkem 12 789,70 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 4499/09-315 ze dne
15.11.2018 na termín 18.10.2016 v 13:00 hod
s e o d r o č u j e n a termín 08.01.2019 ve 11:00 hod
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 08.01.2019 v 13:00 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 4499/09-315
ze dne 15.11.2018 nedotčeny.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 4499/09-315 ze dne 15.11.2018, které vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Jiří Prošek, byla nařízena na den 15.11.2018 v 11:00 dražba nemovitých věcí:

Dne 09.11.2018 byl podán insolvenční návrh a vydána vyhláška č.j.
18232/2018-A-3, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení.

KSLB 57 INS

Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala
majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové
podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.
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 15.11.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

