Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j.142 EX 00453/21-111
Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19,
PSČ 738 01, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 07.07.2021, č.j. 49 EXE
1823/2021-16, které nabylo právní moci dne 13.08.2021, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného elektronický
platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. EPR63124/2021-7 ze dne 17.05.2021, který nabyl právní moci dne
03.06.2021, vykonatelného dne 03.06.2021 v právní věci
oprávněného:

WIEDEMAN Sp. z o.o., Al. Aleje Jana Pawła II čp. 25 / čo. 904, 37-450 Stalowa Wola,
zast. JUDr. Wieslaw Firla, advokát, Křížkovského čp. 617 / čo. 10, 712 00 Ostrava - Muglinov,

k vymožení pohledávky v částce Jistina 11 372,91 EUR, Úrok z prodlení 8,58% ročně z částky 4 530,00 EUR od 23.03.2020 do
zaplacení, Úrok z prodlení 8,12% ročně z částky 4 722,91 EUR od 15.03.2020 do zaplacení, Úrok z prodlení 8,12% ročně z
částky 1 360,00 EUR od 23.03.2020 do zaplacení, Úrok z prodlení 11,00% ročně z částky 760,00 EUR od 23.03.2020 do
zaplacení, nákladů soudního řízení: 47 519,00 Kč, nákladů oprávněného v exekuci 12 172,60 Kč a nákladů této exekuce, jejichž
výše se určuje samostatným rozhodnutím
proti povinnému:

Limited Transport s.r.o., IČ: 06918191, Rybná čp. 716 / čo. 24, 110 00 Praha - Staré Město,
rozhodl takto:

Dražební jednání ve věci prodeje movité věci povinného, a to:
-

Návěs na dřevo FORSS-PARATOR S2-FT, VIN: 512271538122, barva červená, zaevidováno dle registru - 1988,
bez VTP a MTP

nařízené na 30.11.2021 v 11:00 hodin se
ODROČUJE NA NEURČITO
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 142 EX 00453/21-074 ze dne 17.9.2021 byla soudním exekutorem nařízena
elektronická dražba výše uvedené movité věci povinného na 29.10.2021 v 11:00 hod. Usnesením soudního exekutora č.j. 142 EX
00453/21-086 ze dne 27.10.2021 bylo dražební jednání odročeno na 30.11.2021 v 11:00 hod.
Z důvodu, že na místě sepisu nebyla shora uvedená movitá věc, která je předmětem dražby, dohledána, přičemž její lokace je
momentálně neznámá, rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání na neurčito.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Ve Frýdku-Místku, dne 30.11.2021
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení zodpovídá Michal Schenk, pověřený soudním exekutorem
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k
Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž
tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo
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jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského
úřadu na technickém nosiči dat.
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