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Ve Znojmě dne 05.02.2020
č.j. 133 EX 2124/12-220

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo, Česká
republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem ve Znojmě podle vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Znojmě
ze dne 17.10.2012, č.j. 6 C 8/2012 - 47, k vymožení nesplněné povinnosti pro
oprávněného

Sparkasse Haugsdorf
se sídlem Hauptplatz 1, Haugsdorf, IČ: FN 58398 f,
práv. zast. advokátem Mgr. Vlastimil Šopák, se sídlem Jana Palacha 954/4, Znojmo, PSČ: 669 02, IČ:
49959867,

proti povinnému

Odehnalová Jana
bytem Přibice č.p. 117, Přibice, nar. 26.09.1982,

jistina 1.323.410,11 Kč,
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
r o z h o d l t a k t o:
Opravuje se
Usnesení ze dne 26.11.2019, č.j. 133 EX 2124/12-197, o nařízení dražebního jednání tak, že předmět dražby správně zní

vše zapsáno na LV č. 1131 pro katastrální území Přibice, obec Přibice, okres Brno-venkov, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, a jejich příslušenství (inženýrské sítě: areálová přípojka el. energie,
areálová přípojka veřejného vodovodu).

Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 26.11.2019 Usnesení, č.j. 133 EX 2124/12-197.
Vzhledem k tomu, že při vypracování Usnesení došlo k chybě v psaní, když místo správně uvedeného listu vlastnictví „LV
1393“, na němž jsou zapsány pozemky St. 447/2, St. 447/7, St. 482/6, bylo nesprávně uvedeno „LV 1267“, rozhodl soudní exekutor
o opravě rozhodnutí. Došlo také k vymazání pozemku p.č. St. 447/1 z katastru nemovitostí, proto soudní exekutor rozhodl o opravě
usnesení, aby tento pozemek nebyl nadále ve výčtu pozemků, na kterých se nachází stavba bez čp/če, uveden.
Dle § 28 exekučního řádu exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a
kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu. Dle § 3 odst. 2 vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti, stanoví-li tak zákon, rozhoduje
exekutor v exekučním řízení exekučním příkazem nebo příkazem k úhradě nákladů exekuce, v ostatních případech rozhoduje
usnesením. Na rozhodnutí exekutora se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu o usnesení, nestanoví-li zákon
nebo tato vyhláška jinak.
Dle § 164 občanského soudního řádu 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; jde – li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na
dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Poučení:Proti tomuto usnesení nelze podat opravný prostředek.
Mgr. Vojtěch Jaroš, v. r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Znojmo
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Michaela Matolová
exekutorská kandidátka
z pověření soudního exekutora
Mgr. Vojtěcha Jaroše
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Rozdělovník
oprávněný,
povinný,
poddlužník povinného (plátce mzdy, banka, plátce důchodu aj.)
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních
služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme v elektronické podobě písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo Vám bude
předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b kancelářského řádu Exekutorské Komory ČR). Podrobné poučení naleznete na www.euznojmo.cz, sekce
Právní předpisy v dokumentu Hybridní pošta – poučení.

