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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 Mostě ze dne 12.7.2016, č.j. 51 EXE 7383/2016-19, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v
Mostě ze dne 8.12.2009, č. j. 13 EC 35/2009-20,
ve věci oprávněného:
SDRP
s.r.o., se sídlem V Holešovičkách čp.1579 / čo.24, Praha - Libeň 180 00, IČ:
24269441, právní zástupce JUDr. Pavel Novák, advokát se sídlem Bohuslava Martinů
čp.1051 / čo.2, Praha - Praha 4 140 00 proti povinnému: Martin Kraus, bytem
nám. Republiky čo. 5 / čp. 13, Lom - Lom 435 11, nar. 27.04.1975, k uspokojení
pohledávky
oprávněného
ve
výši
800,00
Kč
s
příslušenstvím:
náklady
předcházejícího řízení 6 726,00 Kč, úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o
7%-ních bodů z částky 800,00 Kč od 7.12.2005 do zaplacení, pro náklady
oprávněného, které k 21.8.2017 činí celkem 484,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů
exekuce,
r o z h o d l
I.

t a k t o :

Usnesení č.j. 134 EX 8672/16-154 ze dne 19.07.2017, který se na 23.08.2017
v 11:00 nařizuje dražba družstevního podílu:
členská práva a povinnosti povinného jako člena družstva Stavební bytové
družstvo Krušnohor, IČ: 00043257 a s tím spojené s právo užívat družstevní
garáž č. 22 v Litvínově areál Pavel 1.
s e

z r u š u j e.

II. Usnesení č.j. 134 EX 8672/16-145 ze dne 19.06.2017, kterým se určuje cena
družstevního podílu představující členská práva a povinnosti povinného jako
člena družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČ: 00043257 a s tím
spojené s právo užívat družstevní garáž č. 22 v Litvínově areál Pavel 1.
s e

z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :
Na základě pověření Okresního soudu v Mostě ze dne 12.7.2016, č.j. 51 EXE
7383/2016-19, byl soudní exekutor pověřen k provedení exekuce a doložka
provedení exekuce byla do Rejstříku zahájených exekucí zapsána ke dni 30.9.2016
Exekutor ustanovil usnesením soudního znalce Znalecká společnost s.r.o., IČ:
29042054, Palackého 715/15, 110 00 Praha vypracoval podle zákona č. 151/1997 Sb.
znalecký posudek č. ZP-13790 ze dne 30.05.2017 a na jeho základě vydal usnesení
o určení ceny družstevního podílu č.j. 134 EX 8672/16-145 ze dne 19.06.2017.
Následně dle §336b o.s.ř. usnesením č.j. 134 EX 8672/16-154 ze dne 19.07.2017
exekutor nařídil dražbu družstevního podílu.
V průběhu řízení bylo zjištěno, že ustanovený znalec na základě znaleckého
posudku č. ZP-13790 ocenil práva k jiné garáži, než výše uvedená. Dle sdělení
Stavebního bytového družstva Kuršnohor, IČ: 00043257 je ve znaleckého posudku

uvedena garáž v oblasti Litvínov, Zámecká, nikoliv v oblasti Pavel I, Horní
Litvínov.

Poučení:
V Plzni, dne 21.8.2017

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

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

