Č.j. 094 EX 02487/13-206
číslo návrhu ZP-12-1495/PL-04-12, ZP-12-1047/PL-04-13

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: OS Plzně - sever ze dne
26.8.2015, č.j. 308 EXE 613/2015-9, pověření k vedení exekuce: OS Plzně - sever ze dne 26.6.2013, č.j.
10 EXE 325/2013-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební výměr
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ze dne 4.9.2013, č.j. 1047/2013, Platební výměr
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ze dne 9.1.2013, č.j. 1495/2012,
ve věci
oprávněného:
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská
2577, Praha 130 00, IČ: 47114304,
proti
povinnému:
Jaromír Šafr, bytem Dolní Bělá čp.177, Dolní Bělá 331 52, IČ: 15729079, nar.
2.4.1962,
pro 102 319,00 Kč s příslušenstvím
r o z h o d l takto:
Usnesení soudního exekutora ze dne 14.5.2019, č.j. 094 EX 02487/13-205 se ve výrokové části
opravuje z:
Zahájení elektronické dražby: 6.6.2019 v 10:00 hod
Ukončení dražby: nejdříve 6.6.2019 v 10:45 hod
na:
Zahájení elektronické dražby: 13.6.2019 v 14:10 hod
Ukončení dražby: nejdříve 13.6.2019 v 14:55 hod
Odůvodnění :
Dne 14.5.2019 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 094 EX 02487/13-205, kterým rozhodl o nařízení
elektronické dražby nemovitostí povinného specifikovaných v bodu V. usnesení. Při vydávání výše
uvedeného usnesení došlo administrativním pochybením k uvedení nesprávného termínu elektronické
dražby. Elektrnická dražba se bude konat dne 13.6.2019 v 14:10 a skončí nejdříve 13.6.2019 v 14:55. Ve
zbývající části zůstává usnesení č.j. 094 EX 02487/13-205 beze změny.
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 výrokovou část usnesení tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Není-li proti opravovanému usnesení přípustný opravný prostředek považuje se rozhodnutí za
pravomocné právní mocí tohoto usnesení.
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 14.5.2019
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

