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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 Chomutově ze dne 25.10.2017, č.j. 11 EXE 17673/2017-12, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Notářský zápis Skoblová Jitka
- notářka ze dne 1.9.2016, č. j. NZ 347/2016, N 279/2016, ve věci oprávněného:
ProCredia, a.s., se sídlem Jiráskovo náměstí čp.2684 / čo.2, Plzeň - Východní
Předměstí 326 00, IČ: 02712482, právní zástupce JUDr. Karel Vodička LL.M., advokát
se sídlem Kyjevská čp. 1228 / čo. 77, Plzeň 326 00 proti povinným: 1) Pavel Zítko,
bytem Jana Švermy cp 18 / co, Kadaň 432 01, IČ: 12523224, RČ: 66-01-29/1719, 2)
Ilona Zítková, bytem Jana Švermy čp.18, Kadaň 432 01,
IČ: 12764116, RČ:
65-59-29/1277, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2 849 709,36 Kč s
příslušenstvím: úrok 13,50 % ročně z částky 2 849 709,36 Kč od 1.8.2017 do zaplacení,
úrok z prodlení 0,10% denně z částky 2 849 709,36 Kč od 1.8.2017 do zaplacení, pro
náklady oprávněného, které k 16.6.2020 činí celkem 24 563,00 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Žádosti povinného o odložení termínu prohlídky nemovitých věcí ze dne 15.06.2020
se nevyhovuje.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 12419/17-853 ze dne 19.05.2020, soudní exekutor rozhodl tak,
že prohlídka nemovitých věcí:
v SJM povinného č. 1 a č. 2:
¨

a v podílovém spoluvlastnictví povinného č. 1 a povinného č. 2, každý z nich o velikosti
id. 1/2

bude ustanoveným znaleckým ústavem Znalecká společnost s.r.o., IČ: 29042054,

Palackého 718/15, Praha provedena dne 16.06.2020 v 9.00 hod.
Dne 15.06.2020 bylo soudnímu exekutorovi doručeno podání povinného, ve kterém žádá
o odložení termínu prohlídky nemovitostí z důvodu plánované dobrovolné úhrady dlužné
částky.
K odložení termínu prohlídky nepřikládá žádné listiny, které by prokazovali, že je
povinný schopný a ochotný uhradit celkovou dlužnou částku, která k dnešnímu dni činí
více než 4 mil. Kč.
Pro splnění podmínky „důležitého důvodu“ v souvislosti se žádostí o odročení, je
potřebné, aby povinný tvrdil takové skutečnosti, které jsou vzhledem ke své povaze
způsobilé jeho účast u jednání omluvit, tj. ty, jež mu znemožňují se jednání
zúčastnit, a současně jsou vážné (důležité, omluvitelné) jak z hledisek objektivních
tak subjektivních.
S ohledem na skutečnost, že usnesení o stanovení termínu byl povinným řádně doručen,
a nenastal žádný z důvodů ke změně termínu prohlídky, rozhodl soudní exekutor tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 16.06.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

