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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:
Česká republika - Okresního soudu v Rokycanech ze dne 10.11.2015, č.j. 15 EXE
794/2015-14, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Usnesení KS České Budějovice ze dne 6.5.2015, č. j. 22 Co 2379/2014-56, Usnesení
Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10.11.2014, č. j. 15 C
388/2014-30,
ve věci oprávněného:
Oberbank AG pobočka Česká republika, se
sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp.6 / čo.3, České Budějovice - České
Budějovice 1 370 01, IČ: 26080222, právní zástupce JUDr. Petr Neubauer, advokát
se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České Budějovice - České Budějovice 6 370 01
proti povinnému: Josef Budil, bytem Masarykovo náměstí
čp.1, Rokycany - Střed 337 01,
IČ: 67118933, nar. 10.11.1976,
k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 285 074,71 Kč s příslušenstvím: úrok
5,20 % ročně z částky 265 120,00 Kč od 22.4.2009 do zaplacení, úrok z prodlení
REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 265 120,00 Kč od 22.4.2009 do
zaplacení, pro náklady oprávněného, které k 8.2.2018 činí celkem 12 172,60 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 :

Usnesení ze dne 06.02.2018 č.j. 134 EX 15953/15-27 se opravuje tak, že správné
datum konání dražebního jednání je 13.03.2018, a tedy výrok I. právně zní:
I.

Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou č.j.: 134 EX 15953/15 - 138 ze
dne 14.07.2016 se uskuteční dne 13.03.2018 ve 13.00 prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz.

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.03.2018 v 15.00 hod. Dražba
se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád), bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění
podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo
učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 06.02.2018 bylo vydáno usnesení o nařízení nového termínu dražby, kterým
bylo dražební jednání nařízeno na 07.03.20178. Chybou v počtech bylo dražební
jednání nařízeno dříve než ve lhůtě 30 dní od vydání dražební vyhlášky. S
ohledem na tuto skutečnost bylo dražební jednání odročeno v souladu s § 336d
odst. 2 o.s.ř. a § 164 o.s.ř.
Poučení:
V Plzni, dne 8.2.2018

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

