Sp.zn. 064EX-220/13-131
Usnesení
Opatřením Okresního soudu v Rokycanech ze dne 9. 7. 2013, č. j. 9 EXE 428/2013-10 byl nařízen výkon
pravomocného a vykonatelného exekutorského zápisu Exekutorského úřadu Plzeň-sever, JUDr. Jaromíra
Peškeho ze dne 8.11.2012, č. j. EZ 2/2012. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jaromír
Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Plzeň, Pod Vrchem 51, který k uspokojení pohledávky
oprávněného D - beton s.r.o., IČO: 25248651, se sídlem Slovanská alej 1891/15, Plzeň, zast. JUDr. Milan Bokr,
advokát, v částce 770.000,-- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce, vydal dne 23.7.2013 exekuční příkaz sp.zn.
064EX-220/13-10 prodejem nemovitostí povinného Hromádka Petr, RČ: 560815/1956, bytem Osek 18, okr.
Rokycany, zast. Mgr. Alice Benešová, advokátka.
Soudní exekutor rozhodl
t a k t o:
Dražební jednání nařízené usnesením ze dne 23.2.2015 č.j. 064EX-220/13-86, původně na 7.4.2015, se překládá
na 27.3.2018 v 10.00 h. Dražba bude ukončena nejdříve dne 27.3.20108 v 11.00 h. Ostatní údaje uvedené
v dražební vyhlášce zůstávají v platnosti.
Jedná se o nemovité věci:

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Plzni, usnesením ze dne 29.12.2017 č.j. KSPL 51 INS 22673/2017-A-8, omezil účinek spojený
se zahájením insolvenčního řízení ( ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona) a nařídil předběžné
opatření umožňující soudnímu exekutorovi provést exekuci. Uvedené rozhodnutí bylo usnesením Vrchního
soudu v Praze ze dne 2.2.2018, č.j. 4VSPH 152/2018-A-15 potvrzeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Plzni dne 8.2.2018

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Tereza Koukolíková

JUDr. Jaromír Peške, v.r.
soudní exekutor

Rozdělovník:

-

oprávněný
povinný
manželka povinného / manžel povinné
finanční úřad v jehož obvodu je nemovitost / má povinný své bydliště
osoby s předkupním, věcným nebo nájemním právem
osoby, které přihlásily pohledávky
správa sociálního zabezpečení
zdravotní pojišťovny
katastrální úřad
obecní úřad v jehož obvodu je nemovitost / má povinný své bydliště
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
úřední deska Exekutorského úřadu Plzeň-sever/www.exekutor-plzen.cz
spis/T

