Č.j.: 152 EX 204/14 - 303
USNESENÍ
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem
Bechyně, Čechova 298, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní
soud pro Prahu 1 pod č.j. 48 EXE 2370/2014-19 dne 17.10.2014, a to dle exekučního titulu,
kterým je: platební rozkaz, který vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 23.06.2014 pod č.j. 27 C
111/2014-12, k uspokojení pohledávky
oprávněné(ho):
1. ČEROZFRUCHT s.r.o., IČ: 62908278,
sídlo: Na výsluní 765/23, 100 00 Praha 10,
zastoupen(a): Mgr. Štěpánka Bahbouhová, advokátka,
sídlo: Haštalská 27, 110 00 Praha 1,
v částce 195.719,90 Kč s příslušenstvím, t.j.:
- kapitalizovaná smluvní pokuta ve výši 588,00 EUR,
- smluvní pokuta - 0.05% denně z částky 9.226,50 EUR od 14.05.2014 do 03.09.2014,
- smluvní pokuta - 0.05% denně z částky 195.719,90 Kč od 04.09.2014 do zaplacení,
- úrok z prodlení - 8.05% ročně z částky 9.226,50 EUR od 14.05.2014 do 03.09.2014,
- úrok z prodlení - 8.05% ročně z částky 195.719,90 Kč od 04.09.2014 do zaplacení,
- kapitalizovaný úrok z prodlení ve výši 259,00 EUR,
- náklady z předchozích řízení ve výši 35.990,80 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. HOLDING MENŽET, SE, IČ: 24222551,
sídlo: Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1 - Malá Strana,
rozhodl takto:
I. Elektronická dražba nařízená usnesením o dražební vyhlášce 152 EX 204/14 - 154 ze dne
20.2.2017 na den 6.4.2017 v 17:00 hod. na portálu (webové adrese) www.drazbyexekutori.cz, usnesením č.j. 152 EX 204/14 - 179 ze dne 6.4.2017 odročena na den
11.5.2017 se zahájením v 17:00 hod., usnesením č.j. 152 EX 204/14 - 194 ze dne 11.5.2017
odročená na neurčito a usnesením č.j. 152 EX 204/14 - 271 ze dne 18.10.2019 nařízena na
den 16.1.2020 se zahájením v 16:00 hod., jejímž předmětem byly nemovité věci:

se ruší.
Odůvodnění:
Dne 14.1.2020 uhradila povinná částku 102.619,90 Kč. Jelikož uvedená částka odpovídá
částce pro úplnou úhradu exekuce a lze předpokládat, že po právní moci následně vydaného
příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce skončena, rozhodl soudní exekutora na základě
těchto skutečností, jak je výše uvedeno.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o zrušení nařízené
elektronické dražby je ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu, rozhodnutí exekutora, jímž se upravuje vedení exekučního řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Bechyni, dne 14. ledna 2020

Mgr. Predrag
Kohoutek
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