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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plze , pov ený provedením exekuce na základ pov ení: Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne
15.01.2019, .j. 66 EXE 42/2019-12, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Elektronický platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.11.2018, . j. EPR 291538/2018-6, ve
v ci oprávn ného: PRAGUE HOTELS, s.r.o., se sídlem Vodi kova p. 704 / o. 36, Praha 1 110 00,
I : 25796500, právní zástupce JUDr. Daniela Filipová, advokát se sídlem Pechá kova p. 1245 / o. 8,
Praha - Praha 5 150 00 proti povinnému: SK echoslovan Chuchle, z.s., se sídlem ,, I : 00553361, k
uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i 72 816,64 K s p íslu enstvím: úrok z prodlení 8,50% ro n z
ástky 19 148,64 K od 14.5.2018 do zaplacení, úrok z prodlení 8,50% ro n z ástky 16 195,00 K od
7.6.2018 do zaplacení, úrok z prodlení 8,50% ro n z ástky 8 645,00 K od 12.6.2018 do zaplacení, úrok z
prodlení 8,50% ro n z ástky 23 133,00 K od 17.6.2018 do zaplacení, úrok z prodlení 8,50% ro n z
ástky 3 130,00 K od 26.6.2018 do zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 18 594,60 K , pro náklady
oprávn ného, které k 16.03.2020 iní celkem 5 590,20 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s. . t a k t o :
I. Dra ba movitých v cí, která byla na ízena usnesením .j. 134 EX 00207/19 - 170 ze dne 14.2.2020 na
termín 16.3.2020 v 10:00 hodin na adrese Strakonická 418, 159 00 Praha-Velká Chuchle se odro uje
na
den 4.5.2020 v 10:00 hod.
Místo dra by: Strakonická 418, 159 00 Praha-Velká Chuchle
GPS: 50°0'44.456"N, 14°23'41.935"E
kontakt na vykonavatele: +420 724 057 637
II. Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit dne 4.5.2020 od 09:40 do 10:00 hodin na shora uvedené
adrese. Registrace dra itel a p id lení dra ebního ísla bude probíhat v den konání dra by v míst
dra by v dob od 09:40 do 10:00 hodin. K zápisu do seznamu dra itel musí být u fyzických osob
p edlo en ob anský pr kaz i jiný doklad osv d ující toto nost osoby, v p ípad dra ení za jiného,
oprávn ním k takovémuto jednání. V p ípad obchodní spole nosti je tato povinna prokázat se
platným výpisem z obchodního rejst íku Po zahájení dra ebního jednání ji není mo né se zapsat do
seznamu dra itel a tedy init podání v dra b . Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 OS nesmí
dra it.
III. V ostatním z stávají výroky dra ební vyhlá ky ze dne 14.2.2020, .j. 134 EX 00207/19 - 170
nezm n ny.
Od

vodn ní:

Soudní exekutor na ídil dra bu movitých v ci povinného usnesením .j. 134 EX 00207/19 - 170 ze dne
14.2.2020 na termín 16.3.2020 v 10:00 hodin na adrese Strakonická 418, 159 00 Praha-Velká Chuchle.
Z organiza ních d vod odro il soudní exekutor dra ební jednání na jiný termín.
Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§202 odst. 1 o.s. .)
V Plzni, dne 16.03.2020

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
Soudní exekutor

