Č.j. 094 EX 17217/17-059
číslo návrhu 92/21701150

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Okresního soudu
Plzeň-město ze dne 3.1.2018, č.j. 74 EXE 3854/2017-8 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27.7.2017, č.j. EPR
131545/2017-6,
ve věci
oprávněného:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží č.p. 920/12,
Plzeň 303 23, IČ: 25220683,
proti
povinné:
Beáta Zsirosová, bytem Guldenerova čp. 1317 / čo. 21, Plzeň - Východní Předměstí
326 00, nar. 27.7.1988,
rozhodl takto:
Usnesení soudního exekutora ze dne 13.12.2018, č.j. 094 EX 17217/17-056 se v bodě V. výrokové
části opravuje z:
Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na LV č. 12512 a LV č. 5220 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec a katastrální území Plzeň, a to:
- byt č.1317/21 vymezený a umístěný v budově Východní předměstí, č.p. 3117 (LV 5220 – bydlení –
typ jednotky – byt.z.), stojící na pozemku parc. č. 1456, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti
4828/9882 na společných částech předmětného objektu bydlení č.p. 1317 a k pozemku parc.č. 1456.
Součásti a příslušenství nemovitosti tvoří: nezjištěno.
Jedná se o bytovou jednotku č. 1317/21 o dispozici 1+1 umístěnou v 5. NP bytového domu na adrese
Guldenerova č.p. 1317. Budova má celkem 6 NP. K bytu patří sklepní kóje. Užitná plocha bytu byla
určena podle bytu v 1. NP bytového domu a činí 51,78 m2.
na:
Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na LV č. 12512 a LV č. 5220 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec a katastrální území Plzeň, a to:
- byt č.1317/21 vymezený a umístěný v budově Východní předměstí, č.p. 1317 (LV 5220 – bydlení –
typ jednotky – byt.z.), stojící na pozemku parc. č. 1456, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti
4828/103415 na společných částech předmětného objektu bydlení č.p. 1317 a k pozemku parc.č. 1456.
Součásti a příslušenství nemovitosti tvoří: nezjištěno.

Jedná se o bytovou jednotku č. 1317/21 o dispozici 1+1 umístěnou v 5. NP bytového domu na adrese
Guldenerova č.p. 1317. Budova má celkem 6 NP. K bytu patří sklepní kóje. Užitná plocha bytu byla
určena podle bytu v 1. NP bytového domu a činí 51,78 m2.
Odůvodnění :
Dne 13.12.2018 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 094 EX 17217/17-056, kterým rozhodl o nařízení
elektronické dražby nemovitostí povinné. Při vydávání výše uvedeného usnesení došlo k písařské chybě
při uvedení čísla popisného budovy, ve které se nachází bytová jednotka a dále k chybnému uvedení
velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení a k pozemku.
Dle ust. § 52 odst. 2 ex. řádu je exekutor, nestanoví-li exekuční řád jinak, 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.
Dle ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. se užije na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Dle ust. § 164 o.s.ř. opraví předseda senátu (soudní exekutor) 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.
Soudní exekutor proto v souladu s výše uvedeným a v souladu s ust. § 52 odst. 2 ex. řádu ve spojení s ust.
§ 164 odst. 2 a ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. opravil výrok usnesení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může písemně požádat o
zaslání tohoto dokumentu na jím uvedenou el. adresu, v el. podobě, opatřeného el. podpisem. Nebo může účastník
požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat v sídle exekutorského úřadu.

V Plzni, dne 17.12.2018
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

