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č.j. 021 EX 1773/07-118
Soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, Exekutorský úřad 021 Praha 8, se sídlem Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6,
Česká republika pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce/pověření, vydaném Okresním soudem
Kolín ze dne 30.04.2007 č.j. 14 Nc 1025/2007-5, exekuční titul: rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru
pro oblast Praha 038893/2006-631/Hen/G-vyř.IV ze dne 15.08.2006
proti povinnému:
Zuzana Křivková
bytem Rostoklaty č.p. 21, Rostoklaty, nar. 1.4.1980
na návrh oprávněného:

T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha, IČ: 64949681,
práv. zast. advokátem Mgr. LENKA HEŘMÁNKOVÁ, advokátka, se sídlem Jankovcova
1518/2, Praha, PSČ: 170 00

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 14.365,- Kč,úroky z prodlení ve výši 2.5%
ročně z částky 1.094,- Kč ode dne 13.08.2004 do zaplacení, úroky z prodlení ve výši 3% ročně z částky 2.432,- Kč ode
dne 14.09.2004 do zaplacení, úroky z prodlení ve výši 3% ročně z částky 1.654,- Kč ode dne 14.10.2004 do zaplacení,
úroky z prodlení ve výši 8.75% ročně z částky 9.585,- Kč ode dne 04.08.2005 do 31.12.2005, úroky z prodlení ve výši
9% ročně z částky 9.585,- Kč ode dne 01.01.2006 do 06.06.2006, úroky z prodlení ve výši 9% ročně z částky 9.585,- Kč
ode dne 07.06.2006 do 14.08.2006, úroky z prodlení ve výši reposazby navýšené o 8 procentních bodů z částky 9.585,Kč ode dne 15.08.2006 do zaplacení a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87
odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, vydává toto

usnesení
Dražba nařízená na základě usnesení – dražební vyhlášky č.j. 021 EX 1773/07-103 ze dne 26.10.2017 na den
19.12.2017 v 10:00 hodin se odročuje na neurčito.

Odůvodnění:
Povinný dne 18.12.2017 uhradil soudnímu exekutorovi vymáhanou částku, tj. jistinu a náklady exekuce. Jelikož
však Příkaz k úhradě nákladů exekuce není v právní moci, soudní exekutor rozhodl o odročení dražebního jednání na
neurčito a to s ohledem na výši nákladů exekuce. V případě právní moci rozhodnutí o nákladech exekuce bude celá
exekuce ukončena.
V Praze dne 18.12.2017
JUDr. Ivan Erben
Soudní exekutor
Exekutorský úřad 021 Praha 8
Vyřizuje:
Mgr. Petra Pravdová
Exekutorská kandidátka

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné žádosti účastníka, kterému byl
listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a
podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelárského řádu).
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