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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 Plzeň-sever ze dne 6.9.2018,
č.j. 307 EXE 349/2018-9, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický
platební rozkaz Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 1.8.2018, č. j. EPR 152357/2018-6, ve věci
oprávněného: Machinery trade s.r.o., se sídlem Řepná čp.375 / čo.27, Plzeň - Litice 321 00, IČ:
03945421, právní zástupce Mgr. Filip Toul, advokát se sídlem Lannova tř. čp.16 / čo.13, České Budějovice České Budějovice 6 370 01 proti povinnému: ROPO SERVIS s.r.o., se sídlem Kaceřov čp.34, Kaceřov
- Kaceřov 331 51, IČ: 03215598, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 150 000,00 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení 8,50% ročně z částky 150 000,00 Kč od 15.1.2018 do zaplacení, náklady
spojené s uplatněním pohledávky 1 200,00 Kč, náklady předcházejícího řízení 32 862,00 Kč, pro náklady
oprávněného, které k 13.2.2019 činí celkem 9 317,00 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 08742/18-032 ze dne 7.11.2018, ve znění
usnesení č.j. 134 EX 08742/18-085 ze dne 5.12.2018 na termín 14.2.2019 v 11:30 hodin na adrese Horní
Lukavice 94, 334 01 Horní Lukavice se
o d r o č u j e n a n e u r č i t o.
Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věcí povinného usnesením č.j. 134 EX 08742/18-032 ze dne
7.11.2018, ve znění usnesení č.j. 134 EX 08742/18-085 ze dne 5.12.2018 na termín 14.2.2019 v 11:30 hodin
na adrese Horní Lukavice 94, 334 01 Horní Lukavice.
Zvláštní zákon (§ 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, insolvenční zákon) stanoví, že od zahájení insolvenčního řízení není možno exekuci provést.
Dne 11.2.2019 byl na povinnou společnost podán insolvenční návrh, věc je vedena u Krajského soudu
v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 1984 / 2019.
S ohledem na tyto skutečnosti soudní exekutor odročil dražební rok na neurčito.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)
V Plzni, dne 13.2.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

