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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 Nymburce ze dne 6.6.2011, č.j. 23 EXE 5701/2011-20, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Obvodního soudu pro
Prahu 7 ze dne 23.9.2009, č. j. 10 C 387/2008-13, ve věci oprávněného: Wüstenrot
- stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II čp.1718 / čo.8, Praha - Nusle
140 23, IČ: 47115289, právní zástupce JUDr. Pavel Odstrčil, advokát se sídlem Na
Jarově čp. 2425 / čo. 4, Praha - Praha 3 130 00 proti povinným: 1) Jiří Šeda, bytem
Mírové náměstí čp.6, Čelákovice - Sedlčánky 250 88, IČ: 49493809, RČ: 75-10-12/1036,
2)
Marie Frantová, bytem Kostelní Lhota čp.220, Kostelní Lhota 289 12,
IČ:
71761241, nar. 28.08.1954, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 238 113,20
Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky
238 113,20 Kč od 17.5.2008 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 60 307,30
Kč, pro náklady oprávněného, které k 6.9.2017 činí celkem 26 184,40 Kč, jakož i k
úhradě nákladů exekuce,
rozhodl takto:
dražební jednání nařízené na den 07.09.2017 v 13.00 hod. prostřednictví
elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz, usnesením č.j.
134 EX 06937/11-655 ze dne 04.08.2017, 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 04.08.2017 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 07.09.2017
v 13.00 hod. s tím, že předmětem dražby bude nemovitost uvedená ve výrokové části
tohoto usnesení. Povinný před zahájením dražebního jednání podal odvolání. Na základě

uvedených skutečností soudní exekutor dražební jednání odročil tak, jak je uvedeno
ve výrokové části.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.
V Plzni, dne 06.09.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

