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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 pověření: Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9.5.2017,
č.j. 148 EXE 1447/2017 - 31, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 26.4.2016, č. j. 10 C 184/2014-53, Usnesení Obvodního soudu pro
Prahu 7 ze dne 12.10.2016, č. j. 10 C 184/2014-75, Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24.1.2017, č.
j. 21 Co 328/2016-85, ve věci oprávněného: Bytové družstvo Heřmanova 51/846, se sídlem
Heřmanova čp. 846 / čo. 51, Praha 7 170 00, IČ: 27090957, právní zástupce JUDr. Richard Sysel,
advokát se sídlem Buzulucká čp. 678 / čo. 6, Praha - Praha 6 160 00 proti povinnému: Jiří Záhorský,
bytem Heřmanova čp.846 / čo.51, Praha - Praha 7 170 00, IČ: 11250020, nar. 22.08.1944, k
uspokojení pohledávky oprávněného : náklady předcházejícího řízení 6 776,00 Kč, náklady předcházejícího
řízení 28 716,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 28.8.2017 činí celkem 2 541,00 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s.ř.
takto:
vyklizení nemovitosti, které bylo nařízeno usnesením č.j. 134 EX 03299/17-039 ze dne 01.08.2017 na
termín 05.09.2017 v 09:00 hodin, a to vyklizení bytu povinného č. 7, 2+1, o velikosti 76,17 m2
nacházejícího se ve II. patře budovy na adrese Heřmanova 51/846, Praha 7 a přestěhováním věcí povinného
a všech, kdo s ním bydlí na základě jeho práva, a předáním uvedených nemovitostí oprávněnému,
se o d r o č u j e n a n e u r č i t o.
Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil vyklizení nemovitosti povinného usnesením č.j. 134 EX 03299/17-039 ze dne
01.08.2017 na termín 05.09.2017 v 09:00 hodin. Dne 28.08.2017 byl soudní exekutor informován o úmrtí
povinného. Povinný zemřel dne 24.08.2017. Vzhledem k této překážce řízení rozhodl soudní exekutor tak,
že vyklizení nemovitosti odročil na neurčito.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)
V Plzni, dne 28.8.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

