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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 usnesení: Okresního soudu v Hodonín ze dne 13.06.2019,
.j. 51 EXE 990/2019-9, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický
platební rozkaz Okresního soudu v Hodonín ze dne 25.04.2019, . j. EPR 69079/2019-6, ve v ci
oprávn ného: SMERO, spol. s r.o., se sídlem Odbojá 695, Rajhrad 664 61, I : 25527886, právní
zástupce JUDr. Rostislav Tomis, advokát se sídlem Na po í í p.1047 / o.26, Praha - Praha 1 110 00 proti
povinnému: ZELWOOD s.r.o., se sídlem ,, I : 01857657, k uspokojení pohledávky oprávn ného ve
vý i 80 010,00 K s p íslu enstvím: úrok z prodlení 9,00% ro n z ástky 80 010,00 K od 15.09.2018 do
zaplacení, náklady spojené s uplatn ním pohledávky 1 200,00 K , náklady p edcházejícího ízení 20 044,20
K , pro náklady oprávn ného, které k 06.05.2020 iní celkem 5 977,40 K , jako i k úhrad náklad
exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s. .
takto:
Dra ba movitých v cí, která byla na ízena usnesením .j. 134 EX 5653/19-158 ze dne 03.03.2020 na
termín 09.04.2020 v 09:20 hodin na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice a odro ena usnesením .j.
134 EX 05653/19-162 ze dne 23.03.2020 na termín 07.05.2020 v 09:15 hodin na parkovi ti u Koupali t
Horní Lukavice se v ásti, ve které bylo rozhodnuto o prodeji movitých v cí .:
2. 5B13443 P - VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK
Rok výroby: 2007 Barva: BÍLÁ
Zna ka: VOLKSWAGEN Obch. ozn.: TRANSPORTER
a to výrokem III. usnesení .j. 134 EX 5653/19-158 ze dne 03.03.2020,
o d r o u j e n a n e u r i t o.
Od

vodn ní:

Soudní exekutor na ídil dra bu movitých v ci usnesením .j. 134 EX 5653/19-158 ze dne 03.03.2020 na
termín 09.04.2020 v 09:20 hodin na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice a odro ena usnesením .j. 134
EX 05653/19-162 ze dne 23.03.2020 na termín 07.05.2020 v 09:15 hodin na parkovi ti u Koupali t Horní
Lukavice. T etí osoba podala dne 27.03.2020 návrh na vy krtnutí movitých v cí ze soupisu, a to v cí
uvedených ve výroku III. usnesení ze dne 03.03.2020 .j. 134 EX usnesení .j. 134 EX 5653/19-158 pod
íslem 2. Soudní exekutor vydal dne 06.04.2020 usnesení .j. 134 EX 05653/19-170, ve kterém rozhodl o
vy krtnutí movité v ci:VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HK, reg. zn. 5B1 3443, rok výroby 2007,
uvedený v protokolu o soupisu movitých v cí ze dne 19.9.2019, .j. 134 EXE 05653/19-070, pod polo kou
. 5,Vzhledem k této skute nosti soudní exekutor odro il dra ební rok v této ásti na neur ito.

Dra ba movitých v cí uvedených ve výroku III. usnesení .j. 134 EX 5653/19-158 ze dne 03.03.2020 pod
ísly 1: 1BM8883 P - CHRYSLER 300 C, Rok výroby: 2008 Barva: ERNÁ, Zna ka: CHRYSLER Obch.
ozn.: 300 C prob hne dle usnesení.
Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§202 odst. 1 o.s. .)
V Plzni, dne 06. 05. 2020

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

