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Spisová značka: 134 EX 08875/17-216

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 4 ze dne 10.7.2017,
č.j. 68 EXE 2426/2017-10, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Jiřího
Proška Mgr.Ing. ze dne 9.2.2017, č. j. 134 EX 9277/15-284, ve věci oprávněného: Jan Herman, bytem
Zahradní čp.862, Strakonice - Strakonice I 386 01, nar. 31.12.1990 proti povinnému: Martin
Staudacher, bytem Milevská čp.1105 / čo.22, Praha - Praha 4 140 00, IČ: 45252840, nar. 1.3.1945, k
uspokojení pohledávky oprávněného : , pro náklady oprávněného, které k 7.8.2018 činí celkem 100,00 Kč,
jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl takto:
I. Dražba movitých věcí povinného, která byla nařízena usnesením soudního exekutora č.j. 134 EX
08875/17-174 ze dne 3.5.2018 se koná dne 17.09.2018 v 10:00 hodin na adrese exekutorského úřadu
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň 3 – Vnitřní Město.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 17.09.2018 od 09:30 do 09:45 hodin na shora uvedené adrese.
II. V ostatním zůstávají výroky dražební vyhlášky č.j. 134 EX 08875/17-174 ze dne 3.5.2018 nedotčeny.
Odůvodnění:
Ve shora uvedené exekuci byl soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek pověřením Obvodního soudu pro Prahu
4 č.j. 68 EXE 2426/2017-10 dne 10.07.2017 pověřen k provedení exekuce. Soudní exekutor rozhodl, poté co
k tomu byly splněny zákonné podmínky, o dražbě movité věci povinného. Za tím účelem vydal dražební
vyhlášku prodejem movitých věcí povinného pod č.j. 134 EX 08875/17-174 ze dne 3.5.2018, kterou nařídil
dražební jednání dne 8.6.2018 v 09:40 hod. na adrese exekutorského úřadu Dominikánská 13/8, 301 00
Plzeň 3 – Vnitřní Město.
Z důvodu, že před zahájením dražebního jednání byl třetí osobou podán návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu,
a to movitých věcí které měly být předmětem dražby, soudní exekutor usnesením č.j. 134 EX 08875/17-185
ze dne 28.5.2018 dražební jednání odročil na neurčito.
S ohledem na skutečnost, že o návrhu třetí osoby na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu bylo již
rozhodnuto, nařídil soudní exekutor nové datum, čas a místo konání dražebního jednání. V ostatním zůstává
dražební vyhláška nezměněna.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Plzni, dne 7.8.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

