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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: Okresního soudu v Teplicích ze dne 9.8.2018,
č.j. 46 EXE 3097/2018, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz
Okresního soudu v Teplicích ze dne 22.5.2018, č. j. 120 C 14/2018-41, ve věci oprávněného:
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická čp.333 / čo.150, Praha - Praha 5 150 00, IČ:
00001350, právní zástupce JUDr. Martin Bjalončik, advokát se sídlem Václavské náměstí čp.846 / čo.1,
Praha - Nové Město 110 00 proti povinnému: František Bočkai, bytem Nové Dvory čp.27, Bystřany Nové Dvory 415 01, IČ: 86805916, nar. 13.10.1978, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
51 826,54 Kč s příslušenstvím: úrok 6 184,18 Kč, úrok 9,50 % ročně z částky 49 526,54 Kč od 10.4.2018 do
zaplacení, úrok z prodlení 9 141,47 Kč, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 49 526,54 Kč od 10.4.2018
do zaplacení, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 2 300,00 Kč od 31.5.2017 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 15 244,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 15.4.2019 činí celkem 4 573,80 Kč,
jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l v souladu s ustanovením §328b odst. 4 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
(dále jen „o.s.ř.“) t a k t o :
I.

Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 07309/18-121 ze dne 15.3.2019 na
termín 15.4.2019 v 11:35 hod. před pozemkem na adrese Nové Dvory 27, 415 01 Bystřany se odročuje
na den 21.5.2019 v 11:00 hod. před pozemkem na adrese Nové Dvory 27, 415 01 Bystřany.

II.

Povinnému a třetím osobám, které vozidlo užívají, se ukládá povinnost přistavit vozidlo – předmět
dražby pod položkou č. 1, včetně dokladů a klíčů k vozidlu, na místo dražby Nové Dvory 27, 415 01
Bystřany, a to 20 minut před zahájením dražebního jednání (21.5.2019 v 10:40 hodin) a na uvedeném
místě předat vykonavateli exekutorského úřadu panu Ondřeji Malému (telefonní kontakt +420 724
057 637).

III. Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 21.5.2019 od 10:45 do 11:00 hodin na shora uvedené
adrese.
Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě dražby v
době 15 minut před zahájením dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být u fyzických osob
předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby, v případě dražení za jiného,
oprávněním k takovémuto jednání. V případě obchodní společnosti je tato povinna prokázat se platným
výpisem z obchodního rejstříku Po zahájení dražebního jednání již není možné se zapsat do seznamu
dražitelů a tedy činit podání v dražbě.
Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 OSŘ nesmí dražit.
IV. V ostatním zůstávají výroky dražební vyhlášky č.j.: 134 EX 07309/18-121 ze dne 15.3.2019 nedotčeny.
Odůvodnění:

Usnesením soudního exekutora č.j. 134 EX 07309/18-121 ze dne 15.3.2019 byla nařízena dražba movitých
věcí povinného na den 15.4.2019 v 11:35 hod. před pozemkem na adrese Nové Dvory 27, 415 01 Bystřany.
Z organizačních důvodů odročil soudní exekutor dražební rok na den 21.5.2019 v 11:00 hod. před
pozemkem na adrese Nové Dvory 27, 415 01 Bystřany.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Plzni, dne 15.4.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

