
č.j. 034Ex 1818/09 - 73

U s n e s e n í 

Soudní exekutor JUDr. Jablonská Eva, Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Slavíčkova 
2, 160 00 Praha 6, Česká republika rozhodl v právní věci exekuce, nařízené usnesením, 
které  vydal   Obvodní  soud  pro  Prahu  9 ze  dne  30.10.2009 č.j.  73  Nc  3681/2009-7 
oprávněného  Petr  Roman  PhDr.  -  KM  Servis,  bytem  Buzulucká  589/1,  Praha  6,  IČ: 
41145771,  RČ:  670214/0313,  práv.  zast.  advokátem Juřina  Zdeněk  JUDr.,  se  sídlem 
Krausova  605/6,  Praha  9,  PSČ:  199  00,  IČ:  66216320,  proti  povinnému  Flaxová 
Jaroslava,  bytem  Vašátkova  1033/9,  Praha  9  -  Černý  Most,  IČ:  71718087,  RČ: 
725128/0421,  kterým  byla  nařízena  exekuce  pravomocného  a  vykonatelného 
směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze č.j. 55 Cm 195/2009-7 ze dne 
19.05.2009,  k uspokojení pohledávky v částce 25.560,- Kč  spolu s  úrokem z prodlení ve 
výši  6%  ročně  z  částky  25.560,-  Kč  ode  dne  21.04.2009  do  zaplacení      náklady 
předcházejícího řízení ve výši 20.443,50 Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného

t a k t o :

usnesení o nařízení dražebního jednání 
(dražební vyhláška ) ze dne 11.3.2013, č.j. 034 EX 1818/09-68, kterým bylo rozhodnuto o konání 

dražebního jednání 
dne 18.04.2013 ve 12:00:00 hod. v zasedací síni Exekutorského úřadu Praha 6, Slavíčkova 2 v I. 
poschodí., kdy předmětem dražby měly být:
st.parc.č. 58 o výměře 160m2 - zastavěná plocha a nádvoří
st.parc.č. 60 o výměře 151m2 - zastavěná plocha a nádvoří
st.parc.č. 61 o výměře 109m2 - zastavěná plocha a nádvoří
st.parc.č. 87 o výměře  82m2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc.č. 46 o výměře 1690m2 – zahrada
parc.č. 48 o výměře 390m2 - ostatní plocha
parc.č. 49 o výměře 202m2 - ostatní plocha
stavbya(budova)  číslo  popisné  13  bydlení,  na  pozemku  st.  parc.  č.  61,  část  obce  Újezd  u 
Kasejovic
budova bez čp/če zem.stav. na st.parc.č. 58
budova bez čp/če zem.stav. na st.parc.č. 60
budova bez čp/če zem.stav. na st.parc.č. 67
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih, pro 
obec Kasejovice, katastrální území Újezd u Kasejovic, na listu vlastnictví č. 1152, 
se z r u š u j e 



o d ů v o d n ě n í 

Oprávněný se návrhem ze dne  08.10.2009 domáhal nařízení exekuce proti povinnému 
k vydobytí pohledávky v částce 25.560,- Kč  spolu s  úrokem z prodlení ve výši 6% ročně 
z částky 25.560,- Kč ode dne 21.04.2009 do zaplacení     náklady předcházejícího řízení 
ve výši 20.443,50 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Usnesením které 
vydal  Městský soud v Praze  dne  30.10.2009 č.j.  73 Nc 3681/2009-7,   byla  exekuce 
nařízena a jejím provedením pověřen podepsaný soudní exekutor. Po vydání, doručení a 
vyvěšení dražební vyhlášky,  prokázal povinný, že vymáhanou pohledávku uhradil. 

S ohledem na shora uvedené soudní exekutor dražební vyhlášku zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 14.03.2013

_______________________ 
soudní exekutor 

JUDr. Jablonská Eva v.r.
Exekutorský úřad Praha 6 
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