
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Plzeň-jih 
soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.p. 345/9, Plzeň, 301 00
tel: 377331120, e-mail: info@eupj.cz, ID datové schránky: 25iev27

úřední a pokladní hodiny: Po, Út, St: 8:00-12:00 13:00-17:00, Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00

Čj. 190 EX 59/22-112

Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!

Soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.p. 345/9, Plzeň,
301 00, pověřený Okresním soudem Klatovy  vedením  exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 131/2022 ze
dne [[datumet]] vydaného Skoblová Jitka, JUDr., notářka, který nabyl právní moci dne 01.04.2022 a je vykonatelný   ve věci uspokojení
pohledávky

oprávněného: Mošanský Jiří
bytem Kovářov č.p. 180, Kovářov, PSČ: 398 55,  dat. nar.: 06.02.1965
(dále jen oprávněný)

Proti 
povinnému:      Vlček Jiří Bc. bytem Alšova č.p. 254, Sušice, PSČ: 342 01, dat. nar.: 15.04.1963,  
                  (dále jen povinný) pr. Zast. Mgr. David Šedivý, advokát, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1.610.000,- Kč s přísl. a k vymožení povinnosti povinného
uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše bude
stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce vydává toto:  

usnesení: 

Soudní exekutor odročuje dražební jednání nařízené dražební vyhláškou č.j. 190 EX 59/22-67 ze dne 02.09.2022 na 04.10.2022 v 
10:00:00 hod ohledně nemovitých věcí:

na 20.12.2022 v 10:00:00 hod. prostřednictvím dražebního serveru: http://drazby.eupj.cz

Odůvodnění: 

Dražební vyhláškou č.j.  190 EX 59/22-67 ze dne 02.09.2022 byla nařízena dražba ohledně shora uvedených nemovitostí. Z důvodu
podání návrhu na odklad exekuce  byla dražba odročena na  20.12.2022 v 10:00:00 hod.

Poučení: Proti  tomuto usnesení není v souladu s ust.  § 52 odst.  1 e.ř.  ve vazbě na ust.  § 202 odst.  1 písm. a) o.s.ř.  odvolání
přípustné.  Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je
doručována  prostřednictvím  služby  PostServis  a  tato  je  platná  i  bez  těchto  náležitostí.  (ust.  §17,  odst.  1
stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR
- kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el.
poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se
předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



V Plzni dne 04.10.2022

Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová
soudní exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-jih

Otisk úředního razítka
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