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Č.j. 134 EX 06787/17-064

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření: OS Plzeň-město ze dne 19.4.2017, č.j. 77
EXE 1173/2017-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek OS
Plzeň-město ze dne 22.9.2016, č.j. 38 C 247/2016-39,
ve věci
oprávněného:
Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, se sídlem Edvarda Beneše čp.530 / čo.21, Plzeň Doudlevce 301 00, IČ: 00039276, právní zástupce JUDr. Jaroslav Tomášek LL.M., advokát se sídlem
Kyjevská čp.1228 / čo.77, Plzeň - Východní Předměstí 326 00
proti
povinnému:
Zbyněk Kůrka, bytem Toužimská čp.1719 / čo.10, Plzeň - Bolevec 323 00, nar. 21.4.1964,
pro vyklizení nemovitosti,
rozhodl o vyklizení nemovitosti:
vyklizením bytové jednotky č. 1719/17 o velikosti 0+1 na adrese Plzeň, Toužimská 10 a přestěhováním
věcí povinného a všech, kdo s ním bydlí na základě jeho práva, a předáním uvedených nemovitostí
oprávněnému tak, že toto bude provedeno dne 11.09.2017 v 09:00 hodin.
Odůvodnění
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, pověřený provedením exekuce OS Plzeň-město dne
19.4.2017, č.j. 77 EXE 1173/2017-9, které nabylo právní moci dne 7.7.2017, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek OS Plzeň-město ze dne 22.9.2016, č.j. 38 C
247/2016-39, vydal exekuční příkaz dne 26.4.2017, č.j. 134 EX 06787/17-007, jenž nabyl právní moci a
kterým rozhodl o nařízení exekuce vyklizením povinného z citovaných nemovitých věcí.
Jelikož byly splněny veškeré zákonné předpoklady pro realizaci vyklizení nemovitých věcí,
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek podle § 52 odst. 1,2 za použití § 340 odst. 2 o.s.ř. vyrozumívá
tímto usnesením povinného více jak patnáct dnů předem o tom, že bude provedeno vyklizení v termínu
stanoveném ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 10.8.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

