
JUDr. Jana  Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, tel. 312664522, fax 312664521, e-mail: sekretariat@exekutorkladno.cz, IČ: 41948777

sp. zn. oprávněného: Na všech podáních v této věci uveďte:

č.j. 088EX 3387/08-75

U S N E S E N Í

JUDr. Jana  Škofová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na 
základě  usnesení  Okresního  soudu  Plzeň-jih,  č.j.  9  Nc  3854/2008-21  ze  dne  8.  srpna  2008, 
pravomocného dnem 29. září 2009, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného notářského zápisu 
sepsaného JUDr. Bohumilou Račokovou, notářkou v Kladně, sp.zn. NZ 341/2007, N 352/2007 ze dne 
30. května 2007 k vymožení pohledávky 

oprávněného: EKVITA EURO a.s., IČ: 26156806
se sídlem: Jateční 1195, 272 01  Kladno
právně zastoupena: JUDr. Jiřím Kadeřábkem, advokátem, 
AK Michalská 4, 412 01  Litoměřice

proti  povinnému: 1. Petr Květoň, nar. 10.9.1977
2. Radka Květoňová, nar. 20.9.1969
oba bytem: Kasejovice 386, 335 44  Kasejovice
oba právně zastoupeni: JUDr. Marií Kostrůnkovou, advokátkou
AK Bělehradská 2759, 390 05  Tábor

v částce Kč 2 100 000,- s příslušenstvím, jež sestává z úroku z prodlení z částky Kč 2 100 000,- od 
1. července 2008 do zaplacení, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 7 
procentních  bodů,  která  platí  pro  první  den  každého  kalendářního  pololetí  v němž  trvá  prodlení 
dlužníka,  ze  smluvního  úroku  z  prodlení  ve  výši  Kč  182 700,-,  se  smluvní  pokutou  ve  výši 
Kč 630 000,- a pro náklady této exekuce, rozhodl dle ustanovení § 52 exekučního řádu a § 119, odst. 1 
o.s.ř. takto:

I.  Dražební  jednání  nařízené  usnesením  č.j.  088EX  3387/08-67  ze  dne  15.6.2012  se 
odročuje na neurčito.

Odůvodnění:
Dne 15.6.2012 usnesením č.j. 088EX 3387/08-67 vydal exekutor dražební vyhlášku, kterou nařídil 
prodej nemovitostí ve vlastnictví  2. povinného. Toto usnesení napadl povinný 1. a 2. odvoláním ze 
dne 30.6.2012. Na základě této skutečnosti exekutor rozhodl o odročení dražebního jednání do doby 
rozhodnutí o opravném prostředku.

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

V Kladně dne 12. července 2012

otisk úředního razítka

JUDr. Jana  Škofová
                soudní exekutor

                      Exekutorský úřad Kladno
Osoby, kterým se usnesení doručí:
všem adresátům, kterým byla doručena dražební vyhláška
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