
                                                                                                                          108 EX 1667/15
číslo návrhu EN 00019/15

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám.
28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Klatovy ze dne  23.2.2015, č.j.
28 EXE 308/2015-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu OS Klatovy
ze dne 14.11.2014, č.j. EPR 204597/2014-5, ve věci

oprávněného:  Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4  140 00, 
                          IČ: 45244782, 

proti

povinné:     Hana Kaňáková, bytem Domažlická čp.560, Nýrsko 340 22, nar. 27.3.1986

rozhodl o změně dražební vyhlášky sp.zn. 108 EX 1667/15 ze dne 21.8.2015 a ze dne 11.12.2015

  takto:

I.
Dražba nemovitých věcí a jejich příslušenství uvedených v bodě II. usnesení o změně dražební vyhlášky
ze dne 11.12.2015 sp.zn.108 EX 1667/15 vydané soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou původně
nařízená na 13.1.2016 v 15,00 hod se o d r o č u j e na den 24.2.2016 v 14.30 hod. do aukční síně
Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého nám.28, Plzeň.

II.
Ostatní výrokové části dotčené dražební vyhlášky ze dne 21.8.2015, tzn. výroky ad II. – ad XIV.
zůstávají beze změny nedotčeny.

Odůvodnění:

Nadepsaný soudní exekutor rozhodl dne 11.12.2015 o vydání usnesení o změně dražební vyhlášky pod
sp.zn. 108 EX 1667/15, na jejímž základě nařídil el.dražbu nemovitých věcí uvedených v čl.II.tohoto
usnesení na den 13.1.2016 v 15,00 hod. Předmětné usnesení o změně dražební vyhlášky nabylo právní
moci.  Před zahájením dražebního jednání bylo soudnímu exekutorovi doloženo zahájení insolvenčního
řízení na majetek povinné u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 65 INS 31890/2015. Soudní
exekutor tak dražební jednání odročil ve smyslu ust.§ 46 odst.7 exekučního řádu na výše uvedený termín
s tím, že k datu nového dražebního jednání budou ověřeny předpoklady pro provedení jednání ve smyslu
z.č.182/2006 Sb. 

Poučení :     Proti tomuto usnesení ve spojení s pravomocným usnesením ze dne 11.12.2015 sp.zn.108
                     EX 1667/15 a ve spojení s pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL
                     65 INS 23441/2015 ze dne 27.11.2015, není odvolání přípustné (§ 336c odst.5 o.s.ř, §202 
                     odst.1 písm.a) o.s.ř.). Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst.1 ex. řádu ve spojení s
                     ust.§336c odst.3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na
                     úřední desce soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá
                     věc, aby vyhlášku nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

V Plzni dne 22.1.2016
                                      JUDr. Zdeněk Zítka

                                                      soudní exekutor

otisk úředního razítka
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