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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu

V Olomouci dne 09.01.2019

Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek

Č.j. 185EX 8037/09-207

Exekuční soud: Okresní soud v Ústí nad Labem, vedeno pod č.j. 52Nc8823/2009-5

Usnesení
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: rozsudek
č.j. 13C3/2008-24 ze dne 14.05.2008, vydal Okresní soud v Ústí nad Labem, vedené ve prospěch
oprávněného:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186
00 Praha-Karlín, právně zast.: JUDr. Marcinka Michal, advokát, se sídlem Ladova 389/10, P.O.Box 93,
779 00 Olomouc,
proti povinnému:
Jana Streckerová, nar. 30.03.1979, bytem Říční č.p. 88, 403 21 Ústí Nad Labem,
jsem rozhodl takto:
I.

Usnesení o stanovení nového termínu dražby č.j. 185EX 8037/09-201 ze dne 07.01.2019 se
opravuje ve výroku I. tak, že tento výrok správně zní:

… Dražba nemovitých věcí dle usnesení – dražební vyhlášky č. j. 185 EX 8037/09-121-82 ze dne 26.4.2018
se koná dne
14.02.2019…
Odůvodnění: Dle ust. §164 o.s.ř. platí, že předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby
v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není – li
možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.
Dle ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Dle ust. § 52 odst. 2 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny
úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí
soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
V daném případě došlo při vyhotovení rozhodnutí soudního exekutora ke zjevné chybě v psaní spočívající
v nesprávném číselném označení roku konání dražby, když bylo omylem uvedeno 2018 namísto správného
roku 2019.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Svatopluk Šůstek,
soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc
Doručuje se: 1. Spis 2. osoby, kterým se doručovala dražební vyhláška

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

