
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. 

 
Číslo jednací: 106 EX 2943/11-72 

Číslo jednací opr.: 9421566 
 

U S N E S E N Í   
 

Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová, Exekutoský úřad Plzeň-město se sídlem Radyňská 9, Plzeň, 
rozhodl ve věci: 
 
oprávněného: 
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 19000, Praha 9, IČ 00005886, zast. JUDr. 
Tomáš Sokol, advokát, Sokolská 60, 12000, Praha 2 
 
proti 
 
povinnému: 
RICHARD ČÍŽ, Antala Staška 2059/80b, 14000, Praha, nar.02.05.1973 
 
pro 206,00 Kč s příslušenstvím 
 

t a k t o: 
 

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 106 EX 2943/11-55 na termín od 11.12.2018 od 
9:00 hod nejméně však do 12.12.2018 do 9:00 hod s e  z r u š u j e . 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
Dne 30.10.2018 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku č.j. 106 EX 2943/11-55, kterou byla 
nařízena dražba nemovitých věcí povinného na termín od 11.12.2018 od 9:00 hod nejméně však do 
12.12.2018 do 9:00 hod prostřednictvím dražebního portálu: www.exdrazby.cz: 
 
podíl 1/16 
 

 
 

 
 

 
Dne 04.12.2018 byla pohledávka oprávněného, její příslušenství i náklady exekuce zcela uhrazeny. 
 
Na základě výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
 
 
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. 



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. 

V Plzni dne 5.12.2018 
 
 

JUDr. Jitka Wolfová, v.r. 
                                                                                                                        soudní exekutor 

 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Kristýna Grätschová 
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