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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:
Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21.1.2013, č.j. 33 EXE 44/2013-20, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Českých
Budějovicích ze dne 21.8.2012, č. j. 10 EC 21/2012-31, ve věci oprávněného: CREAM
SOFT, spol. s r.o., se sídlem Na Sadech čp.4 / čo.3, České Budějovice - České
Budějovice 6 370 01, IČ: 47540371, právní zástupce Mgr. Michal Pavlas, advokát se
sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České Budějovice - České Budějovice 6 370 01 proti
povinnému: Daniel Sokolíček, bytem náměstí Míru čo. 20 / čp. 600, Praha - Vinohrady
120 00, IČ: 74778676, nar. 25.02.1970, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
77 588,80 Kč s příslušenstvím: úrok 9,26 % ročně z částky 76 273,56 Kč od 30.11.2011
do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 28 728,00 Kč, úrok z prodlení 7,75% ročně
z částky 77 588,80 Kč od 30.11.2011 do zaplacení, pro náklady oprávněného, které k
15.1.2018 činí celkem 10 043,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Usnesení č.j. 134 EX 18796/12-282 ze dne 05.01.2018, o nařízení dražebního jednání
nemovitostí ve vlastnictví povinného
Podíl 1/4

se doplňuje o výrok XVII, který zní:
„Osoba odpovědná za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se může
domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku
jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí
o.s.ř. a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. Přihlášky, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.“
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 18796/12-282 ze dne 05.01.2018 soudní exekutor nařídil dražbu
nemovitostí povinného specifikovaných ve výroku usnesení.

Jelikož v dražební vyhlášce nebylo uvedeno upozornění dle § 336b odst. 4 písm. f)
o.s.ř., rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a
dražební vyhlášku tímto usnesením doplňuje.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 15.1.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

