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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 10.6.2011, č.j. 26 EXE 10850/2011-10, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu v Chomutově ze dne 20.10.2010, č. j. 44 C 667/2010-25, ve věci oprávněného:
Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 4816 - 4817, Chomutov, se sídlem
Matěje Kopeckého 4816, Chomutov 430 03, IČ: 70927685, právní zástupce JUDr. Petr
Jirát, advokát se sídlem Školní čp. 3315 / čo. 42, Chomutov 430 01 proti povinným:
1) Milan Dejmek, bytem Zborovská čp. 4602, Chomutov 430 01, nar. 01. 06. 1963, 2)
Emilie Dejmková, bytem Dobrovského čp. 334 / čo. 43, Ostrava - Přívoz 702 00, nar.
09.04.1953,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 15 515,00 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 15
515,00 Kč od 1.9.2010 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 13 256,00 Kč, pro
náklady oprávněného, které k 5.4.2016 činí celkem 6 739,70 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 7133/11-587 ze dne
02.03.2016 na termín 05.04.2016 ve 10:30 hod.
s e

o d r o č u j e

n a

n e u r č i t o.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 7133/11-587 ze dne 02.03.2016 ve spojení s usnesením č.j..
134 EX 7788/11-256 ze dne 23.02.2016, které vydal soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří
Prošek byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného na den 05.04.2016 hod, a to
10:30

Dle ustanovení §338 odst. 3 o.s.ř. jde-li o prodej spoluvlastnického podílu
k nemovité věci, soudní exekutor doručí spoluvlastníku povinného dražební vyhlášku.
S ohledem na skutečnost, že spoluvlastník povinného dne 23.07.2015 zemřel, nebyla
dražební vyhláška účinně doručena všem účastníkům řízení.

S ohledem na shora uvedené soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 5.4.2016
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

