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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 9.5.2016, č.j.
51 EXE 6237/2016-11, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.2.2016, č. j. 33 Cm 478/2014-16, ve věci oprávněného:
Společenství vlastníků jednotek ul. Písečná, čp.5039-5044 v Chomutově, se sídlem Písečná čp.5039,
Chomutov - Chomutov 430 04, IČ: 70974829, právní zástupce Mgr. Ing. Vlastimil Němec, advokát se
sídlem Kadaňská čp.3550 / čo.39, Chomutov 430 03 proti povinné: Vlasta Měrková, bytem Jaroslava
Haška čp.1053 / čo.9, Most 434 01, nar. 17.10.1973, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
34 831,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 15 092,00 Kč od 16.9.2014 do
zaplacení, poplatek z prodlení 1,00‰ denně z částky 19 739,00 Kč od 16.9.2014 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 8 518,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 8.2.2018 činí celkem 5 626,50 Kč,
jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s.ř.
takto:
Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 06279/16-467 ze dne 12.01.2018 na
termín 16.02.2018 v 10:25 hodin na adrese Komenského 377, 334 42 Chlumčany se v části, ve které
bylo rozhodnuto o prodeji movitých věcí č.:
1. IPhone 6, stříbrný
3. Notebook Asus, černý + nabíječka
5. Notebook Lenovo + nabíječka,
a to výrokem III. uvedeného usnesení,
o d r o č u j e n a n e u r č i t o.
Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 134 EX 06279/16-467 - 220 ze dne
12.1.2018 na termín 16.02.2018 v 10:25 hodin na adrese Komenského 377, 334 42 Chlumčany. Třetí osoby
podali dne 30.01.2018 návrh na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu, a to věcí uvedených ve výroku III.
usnesení ze dne 12.1.2018 č.j. 134 EX 06279/16-467 - 220, pod čísly 1, 3 a 7. Vzhledem k této skutečnosti
soudní exekutor odročil dražební rok v této části na neurčito.
Dražba movitých věcí uvedených ve výroku III. usnesení ze dne 12.1.2018, č.j. 134 EX 06279/16-467 – 220
pod čísly 2. IPhone 5, černý, 4. TV Sencor, černý a 6. Soubor věcí – sada el. šroubováků v kufříku, Aku
šroubovák Reiker CD1216, žlutý, El. vrtačka Skill proběhne dle usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)
V Plzni, dne 8.2.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.

Soudní exekutor

