EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek

Dominikánská 8, 301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová zna ka: 134 EX 07845/17-867

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 Praha-západ ze dne
20.07.2017,
.j. 206 EXE
6378/2017, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Sm ne ný platební rozkaz Krajského soudu Plzn ze dne 28.11.2013, . j. 50
Cm 208/2013-28, Rozsudek Krajského soudu Plzn ze dne 10.11.2015, . j. 50
Cm 208/2013-58, ve v ci oprávn ného: Plze ské dílo, výrobní dru stvo, se
sídlem Skladová 2291/8, Plze , I : 00028878, právní zástupce JUDr. Robert
Varga, advokát se sídlem Vlastina p.602 / o.23, Plze - Severní P edm stí
323 00
proti povinnému:
Radslav Rada, bytem Tyr ova p.203, Nu ice 252
16, I : 13807170, nar. 20.05.1953, k uspokojení pohledávky oprávn ného ve
vý i 175 136,00 K s p íslu enstvím: úrok 6,00 % ro n z ástky 175 136,00
K
od 01.09.2013 do zaplacení, odm na ze sm ne ného peníze 583,80 K ,
náklady p edcházejícího ízení 29 214,80 K , náklady p edcházejícího ízení
10 212,00 K , pro náklady oprávn ného, které k
16.03.2021
iní celkem
10 575,40 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

I. Dra ební jednání stanovené dra ební vyhlá kou .j. 134 EX 7845/17-854 ze
dne
12.02.2021 ve zn ní usnesení .j. 134 EX 7845/17-860 ze dne 26.02.2021 na
termín 19.03.2021 v 10:00 hod
s e o d r o

u j e n a termín 16.04.2021 ve 10:00 hod

na adrese
na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice
GPS: 49°36'51.565"N, 13°19'41.741"E
kontakt na vykonavatele: +420 603 523 460
II. Prohlídka dra ených v cí
Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit dne 16.04.2021 od 09:45 do 10:00
hodin na shora uvedené adrese.
Registrace dra itel
a p id lení dra ebního
ísla bude probíhat v den
konání dra by v míst
dra by v dob
15 minut p ed zahájením dra by. K
zápisu do seznamu dra itel musí být u fyzických osob p edlo en ob anský
pr kaz i jiný doklad osv d ující toto nost osoby, v p ípad dra ení za
jiného, oprávn ním k takovémuto jednání. V p ípad obchodní spole nosti je
tato povinna prokázat se platným výpisem z obchodního rejst íku Po zahájení
dra ebního jednání ji není mo né se zapsat do seznamu dra itel a tedy
init podání v dra b .
Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 OS nesmí dra it.

III. V ostatním z stávají výroky p vodní dra ební vyhlá ky
.j. 134 EX
7845/17-854 ze dne 12.02.2021 ve zn ní usnesení .j. 134 EX 7845/17-860 ze
dne 26.02.2021 nedot eny.

O d

v o d n

n í :

Usnesením .j. 134 EX 7845/17-854 ze dne 12.02.2021 ve zn ní usnesení .j.
134 EX 7845/17-860 ze dne 26.02.2021, které vydal soudní exekutor Mgr. Ing.
Ji í Pro ek, byla na ízena na den 19.03.2021 v 10:00 dra ba movitých v cí:
SEAT ALTEA XL 5P. r.v. 2007, Barva:
Z organiza ních d vod
soudní
výroku tohoto usnesení.
Pou ení:

edá - metal

exekutor

rozhodl

tak,
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je

uvedeno

ve

Proti tomuto usnesení není p ípustné odvolání.

V Plzni, dne 16.03.2021

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

