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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790
01 Jeseník, pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním
soudem v Jeseníku dne 06.04.2012 č.j. 17 EXE 808/2012-10, podle vykonatelného rozsudku Okresního
soudu v Jeseníku č.j. 10 C 148/2009-19 ze dne 22.09.2009,
proti povinnému:

Krajíček Ladislav, bytem Krasov č.p. 308, Vidnava, IČ: 76023478, dat. nar.:
16.01.1960

na návrh oprávněného:

Stavební bytové družstvo Jeseník, bytem 28.října 891/9, Jeseník, IČ: 00053571,
práv. zast. advokátem Mgr. Raif David, se sídlem Krameriova 503/9, Jeseník,
PSČ: 790 01, IČ: 18085741

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 9.211,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l
takto:
I.
V usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba č.j. 197 EX
947/12-85 ze dne 29.06.2018 se opravuje označení nemovitých věcí takto:
-

nové znění pozemku parc. č. 16/5 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou, LV 182 dle sdělení Státního
pozemkového úřadu:

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky –
kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém
nosiči dat.
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II.

V ostatním zůstává usnesení beze změn.

Odůvodnění:
Při písemném vyhotovení Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba
č.j. 197 EX 947/12-85 ze dne 29.06.2018 došlo k písařské chybě v uvedení nového znění zápisu pozemku,
které mělo být uvedeno spolu se současným zněním, kdy bylo nesprávně uvedeno:

když správně mělo být:
- současné znění pozemků:

-

nové znění pozemku 16/5 podle rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.) za použití § 52
odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“), soudní exekutor provede opravu kdykoliv i bez návrhu
chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Není-li možno provést opravu ve stejnopisech
rozhodnutí, vydá usnesení o opravě, které doručí účastníkům řízení.
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
Jeseník 25. července 2018

Mgr. Alan Havlice, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Zuzana Kotoučková, DiS.
pověřen(a) soudním exekutorem
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