EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová značka: 134 EX 16001/16-125

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření: Okresního soudu v Teplicích ze dne 2.12.2016,
č.j. 45 EXE 4104/2016-5, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz
Okresního soudu v Teplicích ze dne 9.5.2016, č. j. 127 C 5/2016-17, ve věci oprávněného: Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice - Trnovany 415 50, IČ: 49099451
proti povinnému: Zdeněk Kešner, bytem Prosetická cp 263 / co 20, Teplice 415 01, IČ: 13910396, nar.
13.03.1958, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 9 126,00 Kč s příslušenstvím: náklady
předcházejícího řízení 1 200,00 Kč, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 9 126,00 Kč od 26.1.2016 do
zaplacení, pro náklady oprávněného, které k 20.6.2017 činí celkem 484,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů
exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s.ř.
takto:
I. Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 16001/16-115 ze dne 18.05.2017 na
termín 26.06.2017 v 11:30 hodin na adrese U Staré školy 172, 415 01 Teplice
s e o d r o č u j e n a termín 21.07.2017 v 13:15 hod.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 21.07.2017 od 13:00 do 13:15 hodin na shora uvedené adrese.
V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 16001/16-115 ze dne 18.05.2017
nedotčeny.
II. Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 16001/16-119 ze dne 19.05.2017 na
termín 26.06.2017 v 12:30 hodin na adrese Prosetická 263/20, 415 01 Teplice
s e o d r o č u j e n a termín 21.07.2017 v 14:15 hod.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 21.07.2017 od 14:00 do 14:15 hodin na shora uvedené adrese.
V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 16001/16-119 ze dne 19.05.2017
nedotčeny.
III. Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 16001/16-120 ze dne 19.05.2017 na
termín 26.06.2017 v 13:30 hodin před Zdravotnickým střediskem na adrese Plynárenská 282, 415 01
Teplice – Prosetice

s e o d r o č u j e n a termín 21.07.2017 v 15:15 hod.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 21.07.2017 od 15:00 do 15:15 hodin na shora uvedené adrese.
V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 16001/16-120 ze dne 19.05.2017
nedotčeny.
Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 134 EX 16001/16-115 ze dne
18.05.2017 na termín 26.06.2017 v 11:30 hodin na adrese U Staré školy 172, 415 01 Teplice.
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 134 EX 16001/16-119 ze dne
19.05.2017 na termín 26.06.2017 v 12:30 hodin na adrese Prosetická 263/20, 415 01 Teplice.
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 134 EX 16001/16-120 ze dne
19.05.2017 na termín 26.06.2017 v 13:30 hodin před Zdravotnickým střediskem na adrese Plynárenská 282,
415 01 Teplice – Prosetice.
Z organizačních důvodů rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)

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

