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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, se
sídlem Bryksova 763/46, 198 00 Praha - Praha 9, pověřený provedením exekuce
na základě pověření: Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. 2. 2015, č.j.
77 EXE 631/2015 - 10, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 21. 10. 2014, č.j.
39 C 124/2014-121, ve věci oprávněného:
Euler Hermes SA, s organizační
složkou Euler Hermes SA, IČ 24181161 se sídlem Molákova 576/11, 186 Praha
8, se sídlem Avenue des Arts če. 56, Bruxelles, Belgické Království 1000,
IČ: 0403248596 , právní zástupce JUDr. Pavel Novický, advokát se sídlem
Malá Štupartská če. 635 / čo. 6, Praha - Praha 1 110 00, právní zástupce
JUDr. Pavel Novický, advokát se sídlem Malá Štupartská če. 635 / čo. 6,
Praha - Praha 1 110 00, proti povinnému: Vratislav Forejt, bytem Raisova
čp.2273 / čo.12, Plzeň - Jižní Předměstí 301 00,
IČ: 43337236, nar.:
30.8.1975, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
222 567,10 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 222 567,10 Kč od 22.
6. 2013 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 47 917,84 Kč, náklady
oprávněného: 11 882,20 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l
t a k t o :
I. Dražební jednání nařízené na den 14.11.2018 v 10:00 hodin se odkládá
na 28.3.2018 v 10:00 hodin.
II.

V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška nezměněna.
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3.9.2018 č.j. 098EX 00050/15-169 nařídil soudní
exekutor JUDr. Milan Usnul dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví povinného
na den 14.11.2018 v 10:00 hodin na portálu www.exdrazby.cz.
Exekutor se dohodl s povinným na formě splátek, načež povinný
uhradil jednorázově cca 2/3 svého dluhu. Proto exekutor na zbylou část
dražbu odložil, když povinný se zavázal v termínu do konce února 2019
uhradit zbytek. Byl dále poučen o tom, že na přelomu února a března 2019
bude započata inzerce dražby, v případě neuhrazení tak částka může výrazně
narůst.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1
písm. a) o.s.ř.)

V Praze dne 5. 11. 2018
L.S.

JUDr. Milan Usnul, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Veronika Carbochová
z pověření soudního exekutora
JUDr. Milana Usnula
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu
vyhotoveného za součinnosti provozovatele poštovních služeb Vám bude na základě Vaší
písemné žádosti tento dokument zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předán v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

