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Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
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Spisová značka: 134 EX 09432/15-216

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření: Okresního soudu v Teplicích ze dne 18.6.2015,
č.j. 46 EXE 2100/2015, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení
Okresního soudu v Teplicích ze dne 3.2.2005, č. j. 37 E 74/2005-5, Usnesení Okresního soudu v Teplicích
ze dne 13.1.2006, č. j. 37 E 1328/2005-5, Platební rozkaz Okresního soudu v Teplicích ze dne 25.1.2000, č.
j. 34 Ro 3174/99-14, ve věci oprávněného: Město Teplice, se sídlem náměstí Svobody čp. 2 / čo. 2,
Teplice 415 01, IČ: 00266621, právní zástupce JUDr. Jiří Cajthaml Dr., advokát se sídlem Modlanská čp.
731 / čo. 20, Teplice - Trnovany 415 01 proti povinné: Jana Andresová, bytem Svojsíkova čp.2336 /
čo.13, Teplice 415 01, nar. 25.05.1948, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 17 474,00 Kč s
příslušenstvím: poplatek z prodlení 2,50‰ denně z částky 17 474,00 Kč od 27.11.1999 do zaplacení,
poplatek z prodlení ve výši 2,5‰ denně od 6.12.1996 do 26.11.1999, náklady předcházejícího řízení 4
900,00 Kč, náklady předcázejicího řizení o výkon rozhodnutí, náklady předcázejicího řizení o výkon
rozhodnutí, pro náklady oprávněného, které k 20.6.2017 činí celkem 484,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů
exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s.ř.
takto:
I. Dražba movitých věcí, která byla nařízena usnesením č.j. 134 EX 09432/15-213 ze dne 05.05.2017 na
termín 26.06.2017 v 10:30 hodin na adrese před domem Lounská 1015, 415 01 Teplice, GPD: N
50°38.12243', E 13°49.13292'
s e o d r o č u j e n a termín 21.07.2017 v 12:15 hod.
II. Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 21.07.2017 od 12:00 do 12:15 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.
III. V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 09432/15-213 ze dne 05.05.2017
nedotčeny.
Odůvodnění:

Soudní exekutor nařídil dražbu movitých věci povinného usnesením č.j. 134 EX 09432/15-213 ze dne
05.05.2017 na termín 26.06.2017 v 10:30 hodin na adrese před domem Lounská 1015, 415 01 Teplice,
GPD: N 50°38.12243', E 13°49.13292'.
Z organizačních důvodů rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 o.s.ř.)

V Plzni, dne 20.06.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

