
Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský 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. 
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Číslo jednací: 106  EX 230/08-299 
Číslo jednací opr.:  

 
U S N E S E N Í  

 
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, Exekutorský úřad Plzeň - město se sídlem Radyňská 9, 326 00 Plzeň, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu 
provedení č.j. 73 Nc 1134/2008-11, ze dne 14.3.2008, které vydal Okresní soud Plzeň-město , kterým byla 
nařízena exekuce k návrhu  
oprávněného: Jan Lukáč, Břasy 97, 33824, Břasy, nar.17.10.1951, zast. JUDr. Václav Nohovec - 
advokát, nám.T.G.Masaryka 25, 30138, Plzeň 
proti povinnému: MIROSLAV HOLÝ, Koterovská 1172/83, 32600, Plzeň, nar.23.04.1955, adresa pro 
doručování Plzeňská 12, 33500, Nepomuk 
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  ................................................ 98 000,00 Kč s příslušenstvím 

rozhodl v souladu s ustanovením § 336b odst. 2 písm. a) zákona č.99/1963 Sb., v platném znění (Občanský 
soudní řád, dále jen „OSŘ“) 

t a k t o : 

 

Dražba nemovitostí povinného MIROSLAV HOLÝ, Koterovská 1172/83, 32600, Plzeň, nar.23.04.1955, 
adresa pro doručování Plzeňská 12, 33500, Nepomuk, která byla nařízena usnesením soudního exekutora 
pod č.j. 106 Ex 230/08-175  ze dne 08.01.2018 se koná  

 

od 27.11.2018 od 9:00 hod nejméně však do 28.11.2018 do 9:00 hod 

 

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: 

www.exdrazby.cz 

 

Jedná se o tyto nemovitosti povinného: 
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       Odůvodnění: 

Ve shora uvedené exekuci byl soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová usnesením o nařízení exekuce č.j.73 Nc 
1134/2008-11, které vydal Okresní soud Plzeň-město dne 14.3.2008 pověřen k provedení exekuce. Soudní 
exekutor rozhodl, poté co k tomu byly splněny zákonné podmínky, o dražbě nemovitostí povinného. Za tím 
účelem vydal dražební vyhlášku prodejem nemovitosti povinného pod č.j. 106 Ex 230/08-175 ze dne 
08.01.2018, kterou nařídil dražební jednání na termín od 22.02.2018 od 9:00 hod nejméně však do 
23.02.2018 do 9:00 hod prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz. 
Z důvodu, že spoluvlastník nemovité věcí Nataša Šeflová, nar. 17.06.1942, posledně bytem Baarova 2580/5, 
301 00 Plzeň dne 08.08.2017 zemřela a nebylo tedy účinně doručeno všem účastníkům, soudní exekutor 
dražební jednání odročil do pravomocného rozhodnutí o dědickém řízení. Vzhledem k tomu, že bylo 
pravomocně rozhodnuto o dědickém řízení po zemřelé Nataše Šeflové, nar. 17.06.1942, posledně bytem 
Baarova 2580/5, 301 00 Plzeň, nařídil nyní soudní exekutor nové datum a čas konání dražebního jednání.  

V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 106 EX 230/08-175 ze dne 08.01.2018 nezměněna. 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 
 
 
V Plzni  dne 26.9.2018        Soudní exekutor 
         JUDr. Jitka Wolfová v.r. 
 
Za správnost vyhotovení:  
Kristýna Grätschová 
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