Č.j. 108 EX 08133/14-292
číslo návrhu 9200033656

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého
nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce:
Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19.09.2014, č.j. 52 EXE 1321/2014-21 kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí nález rozhodce JUDr. Martina Týle ze dne
14.04.2014, č.j. 101 Rozh 1540/2014-7,
ve věci
oprávněného:
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská čp.1216/čo.46, 110 00
Praha 1, IČ: 61860069, právní zástupce JUDr. Kateřina Perthenová, advokát se
sídlem Velké náměstí čp.135/čo.19, Hradec Králové 500 03,
proti
povinné:
Yvetta Julia Trechová, bytem Benkova čp.1687/čo.36, Praha - Chodov 149 00,
IČ: 18562086, nar. 03.05.1960,
pro 355 622,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
I. Usnesení soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, č.j. 108 EX 08133/14-291, dražební
vyhláška ze dne 11.1.2019, se v části poučení opravuje tak, že správně zní:
Poučení:

Proti tomuto usnesení ve spojení s pravomocnou dražební vyhláškou č.j. 108 EX
8133/14-236 ze dne 2.2.2018 a ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro
Prahu 2, č.j. 52 EXE 1321/2014-100, není odvolání přípustné.
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst.
3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na úřední
desce soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost,
aby vyhlášku nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

Odůvodnění :
Dne 11.1.2019 vydal soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka usnesení č.j. 108 EX 08133/14-291,
dražební vyhlášku, kterou určil termín konání elektronické dražby nemovitostí povinné na
13.2.2019 v 10:00 hod na portálu www.exdrazby.cz. Při vyhotovení usnesení došlo v části Poučení
k písařské administrativní chybě, proto rozhodl soudní exekutor výrokem I. tohoto usnesení o
opravě tohoto pochybení.
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 11.01.2019
JUDr. Zdeněk Zítka,
soudní exekutor
otisk úředního razítka

