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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 Ústí nad Labem ze dne 25.7.2012, č.j. 42 EXE 3131/2012 – 26,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního
soudu Eschweiler ze dne 10.9.2010, č. j. 13 F 141/10,
ve věci oprávněného:
PRECIRE Technologies GmbH, se sídlem Charlottenburger Allee 40, Cáchy 520 68,,
právní zástupce Hartmanová Hedvika,, advokát se sídlem Maiselova čp. 60 / čo. 3,
Praha 1 110 00
proti povinnému:
Karel Albert, bytem Hornická čo. 23 / čp.
2447, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum 400 11, nar. 12.02.1946, právní
zástupce Mgr. Petr Vlach, advokát se sídlem náměstí Českých bratří čp.2476 /
čo.10, Plzeň - Jižní Předměstí 301 00 , k uspokojení pohledávky oprávněného ve
výši 1 948 022,01 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 7,00% ročně z částky
76693,78 EUR od 1.12.1975 do 30.6.2009, úrok z prodlení 5,12% ročně z částky
76693,78 EUR od 1.10.2009 do zaplaceníročně ve výši základní úrokové sazby
Německé spolkové banky zvýšené o 5% bodů, pro náklady oprávněného, které k
11.7.2018 činí celkem 45 967,90 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

I. Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 134 EX 6676/12-365 ze dne
26.01.2015, odročené na neurčito usnesením ze dne 20.04.2015, č.j. 134 EX
06676/12-492, se uskuteční dne 21.08.2018 v 13.00 hod. prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 21.08.2018 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. Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v
seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví o on-line v seznamu
přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
II. 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.
III. V ostatním zůstává
26.01.2015 nezměněna.
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O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č č.j. 134 EX 6676/12-365 ze dne 26.01.2015 bylo nařízení dražebního
jednání, kde předmětem dražby byly následující nemovitosti s příslušenstvím a
součástmi:
1/2 pozemku č. 1324/1 o výměře 363m² , nemovitost se nachází na katastrálním
území Božkov v obci Plzeň a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném:

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, na listu vlastnictví č.
204
1/2 pozemku č. 323 o výměře 117m2 , jehož součástí je 1/2 stavby čp. 462 na
pozemku č. 323 (LV 204), nemovitost se nachází na katastrálním území Božkov v
obci Plzeň a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném: Katastrální úřad pro
Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, na listu vlastnictví č. 204
1/2 pozemku č. 324/1 o výměře 361m2 , nemovitost se nachází na katastrálním
území Božkov v obci Plzeň a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, na listu vlastnictví č.
204
1/2 pozemku č. 324/2 o výměře 17m2 , na pozemku stojí stavba bez čp/če (zp.
využití garáž) nemovitost se nachází na katastrálním území Božkov v obci Plzeň a
je zapsána v katastru nemovitostí vedeném: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se
sídlem v Plzni, na listu vlastnictví č. 204
Dražební jednání, které se mělo konat dne 03.03.2015 v 10:00 hod. bylo usnesením
ze dne 03.03.2015, č.j. 134 EX 06676/12-452 odročeno na 23.04.2015 a následně
usnesením ze dne 20.04.2015, č.j. 134 EX 06676/12-492 na neurčito, z důvodu
zahájení řízení u Okresního soudu Plzeň-město o vyloučení věci z výkonu
rozhodnutí.
Dne 03.07.2018 bylo soudnímu exekutorovi doručeno usnesení ze dne 03.02.2017,
č.j. 39 C 68/2015-83, kterým bylo řízení o určení vlastnického práva k nem.
věcem zastaveno. Překážka, pro kterou nemohlo být dražební jednání tak odpadla.
Vzhledem k tomu, že původně stanovený termín dražebního jednání uplynul, určuje
se tímto usnesením nový termín dražebního jednání tak, jak uvedeno ve výroku
tohoto usnesení, jelikož se jedná pouze o úpravu řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Toto usnesení
nabývá právní moci doručením.

V Plzni, dne 11.7.2018

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

