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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 Domažlicích ze dne 23.3.2012, č.j. 7 EXE 958/2012-12, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu v Domažlicích ze dne 24.11.2011, č. j. 12 C 609/2011-12, ve věci oprávněného:
"Společenství vlastníků jednotek domu čp. 8", se sídlem Náměstí Míru 8, Poběžovice
345 22, IČ: 71184708, právní zástupce JUDr. Lenka Faltýnová, advokát se sídlem náměstí
Míru čp.143, Domažlice - Město 344 01 proti povinnému: Josef Nový, bytem náměstí
Míru čp.8, Poběžovice 345 22,
RČ: 71-01-12/1775,
k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 45 794,00 Kč s příslušenstvím: poplatek z prodlení 2,50‰ z částky
32 482,00 Kč od 1.9.2011 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 17 736,00 Kč,
pro náklady oprávněného, které k 20.6.2017 činí celkem 8 947,95 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání nařízené na den 20.06.2017 ve 13.00 hod. prostřednictví
elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz, dražební
vyhláškou č.j. 134 EX 03622/12-523 ze dne 05.04.2017, ve znění usnesení ze dne
09.05.2017, č.j. 134 EX 03622/12-551, jehož
předmětem je nemovitost :

se

odročuje na neurčito
O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 05.04.2017 vydal v souladu
s § 52 odst. 1,2 ex.ř. a za použití ustanovení § 336b o.s.ř. a souvisejících ustanovení
o.s.ř. dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den 09.05.2017
ve 13.00 hod. Toto jednání bylo usnesením ze dne 09.05.2017 odročeno na 20.06.2017
ve v13.00 hod s tím, že předmětem dražby bude nemovitost uvedená ve výrokové části
tohoto usnesení. Z důvodu zahájeného ins. řízení, které nebylo do dne konání dražby
ukončeno, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Plzni, dne 20.06.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

