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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 Ústí nad Labem ze dne 25.7.2012, č.j. 42 EXE 3131/2012 – 26, ,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního
soudu Eschweiler ze dne 10.9.2010, č. j. 13 F 141/10, ve věci oprávněného: PRECIRE
Technologies GmbH, se sídlem Charlottenburger Allee 40, Cáchy 520 68,, právní
zástupce Mgr. Hedvika Hartmanová, advokát se sídlem Maiselova čp. 60 / čo. 3, Praha
1 110 00 proti povinnému: Karel Albert, bytem Hornická čo. 23 / čp. 2447, Ústí nad
Labem - Ústí nad Labem-centrum 400 11, nar. 12.02.1946, právní zástupce Mgr. Petr
Vlach, advokát se sídlem náměstí Českých bratří čp.2476 / čo.10, Plzeň - Jižní
Předměstí 301 00 , k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 948 022,01 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení 7,00% ročně z částky 76693,78 EUR od 1.12.1975 do
30.6.2009, úrok z prodlení 5,12% ročně z částky 76693,78 EUR od 1.10.2009 do zaplacení
ročně ve výši základní úrokové sazby Německé spolkové banky zvýšené o 5% bodů, pro
náklady oprávněného, které k 1.9.2020 činí celkem 45 967,90 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 IV. dražební vyhlášky ze dne 04.08.2020, č.j. 134 EX 06676/12 - 1505 se
text:
"Výše nejnižšího podání činí: 2 286 667,00 Kč"
nahrazuje textem, který správně zní:
"Výše nejnižšího podání činí: 2 893 334,00 Kč"
O d ů v o d n ě n í :
Ve shora uvedené věci byla dne 04.08.2020 vydána dražební vyhláška č.j. 134 EX
06676/12-1505, jejíž předmětem je dražba nemovitostí
V SJM

Kontrolou řízení bylo zjištěno, že ve výroku IV. je určeno chybně nejnižší podání,
když bylo počítáno z částky 3 430 000,00 Kč namísto z částky 4 340 000,00 Kč, jak
je ve výroku III. dražební vyhlášky uvedena výsledná cena dražených nemovitostí. S

ohledem na tuto skutečnost, a z důvodu, že se jedná o první dražební jednání, soudní
exekutor opravil nejvyšší podání na 2/3 výsledné ceny 4 340 000,00 Kč, tedy na částku
2 893 334,00 Kč, a to v souladu s ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst.
1 o.s.ř.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 1.9.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

