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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:
OS ve Znojmě ze dne 4.10.2012, č.j. 15EXE 7042/2012 - 9, , kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz OS Znojmo ze dne
20.4.2012, č. j. 14 EC 2843/2011-25,
ve věci oprávněného:
vendue a.s., se
sídlem Neklanova čp.152 / čo.44, Praha - Praha 28 128 00, IČ: 28062256, právní
zástupce Mgr. Michal Pavlas, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České
Budějovice - České Budějovice 6 370 01 proti povinnému: Luboš Vybíral, bytem
Šumná čp. 36, Šumná 671 02, nar. 16.02.1961,
k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 14 763,47 Kč s příslušenstvím: náklady předcházejícího
řízení 12 792,00 Kč, úrok z prodlení 25,00% ročně z částky 11 462,64 Kč od
1.4.2011 do zaplacení, pro náklady oprávněného, které k
2.3.2017 činí celkem
5 753,42 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

t a k t o :

Rozvrhové jednání stanovené předvoláním k rozvrhovému jednání
14750/12-483 ze dne 14.02.2017 na termín 08.02.2017 v 10:00 hod
s e

č.j.

134

EX

o d r o č u j e n a termín 23.03.2017 ve 10:00 hod.
O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor v průběhu exekučního řízení předvolal účastníky k rozvrhovému
jednání. Předvolání k rok rozvrhu bylo vydáno dne 14.02.2017 a termín
rozvrhového jednání byl stanoven 08.02.2017.
S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že termín rozvrhového jednání byl stanoven
chybně a rozvrhové jednání se v tomto termínu nemohlo konat.
S ohledem na shora uvedené soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto usnesení.
Poučení:
V Plzni, dne 2.3.2017

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

