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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 Praha-východ ze dne 31.10.2019, č.j. 33 EXE 2206/2019-9, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu
Praha-východ ze dne 10.5.2019, č. j. 24 C 32/2019-18, ve věci oprávněného: Zařízení
služeb pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Přípotoční čp.300 / čo.12, Praha - Vršovice
101 00, IČ: 67779999 proti povinnému: Petr Dub, bytem Vidovice če. 149, Kunice Vidovice 251 63,
IČ: 87093839, nar. 19.03.1984,
k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 38 750,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 9,00% ročně z
částky 11 850,00 Kč od 21.7.2018 do zaplacení, úrok z prodlení 9,00% ročně z částky
12 400,00 Kč od 1.8.2018 do zaplacení, úrok z prodlení 9,00% ročně z částky 14 500,00
Kč od 30.8.2018 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 1 750,00 Kč, pro náklady
oprávněného, které k 23.3.2021 činí celkem 100,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů
exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou ze dne 02.03.2021 č.j. 134 EX 09047/19
- 334 na termín 06.04.2021 ve 13.00 hod s e z r u š u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením ze dne 02.03.2021 č.j. 134 EX 09047/19 - 334 soudní exekutor nařídil na
termín 06.04.2021 v 13:00 dražební jednání týkající se nemovitých věcí:
V SJM

S ohledem na skutečnost, že pohledávka byla povinným dne 22.03.2021 v plné výši
uhrazena, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a
dražební jednání zrušil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 23.03.2021
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

