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ExEKUToRsKÝ ÚŘlo pr,znŇ-pfr,sro
soudní ex€kutor Mgr, Ing. Jiří Prošek

Rychtařikova 1,326 00 Plzeň
"í el +42D 31-I 464 009, íax +420 3'7 7 464 223, E-íť,ail: info@ex€kurors,cz

spisová zí\ačka:. L34 Ex 0!942/09-266

Usnesení
soudní exekutor Mgr- Tng. Jiří Prošek, Exekutorský úřad P]zeň-něsto, §e sídlem
Rychtaříkova l, 326 0a Plzeň, pověřený provedením exekuce na zák.Ladě usneseni:
okresniho soudu v Děčíně ze dne 6-5-20a9, č-j. 7 Nc 4894/2aa9-3, , kter]im byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební r:oZkaZ okresního soudu
v Děčíně 2e dne 30.4.2008, č. j.39 Ro 830/200B-08, ve věci opráwněného:
seÝéročeské wodowody a kanalizace, a.s., se sídlem Příťkovská 1689/ Ťeplice 415
50, IČ: 49099451 proti poviDné: Anna Kurucová, byťeB P.ažská ép -262 / čó-L9,
Krásná 

',iPa 
4o7 46, nar. 23-2.1975/ k uspokojení pohledávky oprávněného ve

výši 6 662,00 Kó s příslušenstvím: úrok z prodlení 9,'15z toé.'é z čá§tky 6 662,o0
Kč od 16.10-200'1 do 3I.12.2O0?, úrok z prod.Lení 10,50g ročně z částky 6 662,00
Kě od 1.1.2008 do 30.6.2008. úrok z prodlení REPo sazbou navýšenou o 7E-ních
bodů z částky 6 662,0o Kč od 1.7.2008 do zaplacení, náklady předcházejiciho
říZení 600.00 Kč, iakož i k úhradě nákladů exekuce,
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rozh od1 podle § 164 o.s.ř. za použiti s 254 odst.1 o.s.ř

takto:

Dražba nemoVitostí naříZená na den 25.3.2014 v 10:30 hod, jenž mě]a být
ukončena nejdříve dne 25 -3 -2a14 ve 12 | 30 prostřednictvím elektronického
systérnu dražeb na intelnetové adrese Ý.r!ÝW. exdtazby . cz usnesením č.j. 134 Ex
aI942/09-253, kterou vyda1 dr'e l8.2.20l4 MgI.Tng. Jiří Prošek, se odročuje
na den 29-4-2014 v 10|30 hod prostřednictvím elektŤonického systému dražeb
na internetové adrese www.exdrazby.cz a bude nejdříve ukončena dné 29.4.2aL4
ve 12:30.

V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č. j - 134 Ex
oL942/09-253 ze drle 78.2,2o14 nedotčenv.

odůvodnění:

Usnesením č.j. 134 EX 01,942/09-253 Ze dne I8.2,2al4, které vyda1 soudní
exekutor Mgr, Tng. Jiří Prošek byla nařízena dražba nenovitostí na dne 25.3.2014
prostřednictvírn elektronického systému dražeb na internetové adrese
WWW . exdrazby. cz
v 10:30 hod. jenž měla být ukončena nejdříve dne 25.3.2014 ve 12:30. Vhledem ke
skutečnosti, že citované usneseni se nepodaři10 doručit všem účastníkům řízeni,
rozhodL soudní exekutor o odročení dražebního jednáni a 2ároveň stanovi1 nový
termín dražebního j ednání -

Pouěení: Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné.

V PlZni, drle 24.3.2aI4
Mgi. rng- Jiří Prošek v.r-

soudní exe kutor
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Vyvěšeno dne:
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