Č.j. 094 EX 06022/20-054

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 Nový
Jičín ze dne 17.8.2020, č.j. 56 EXE 1015/2020-15 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Příkaz ČTÚ - odbor pro severomoravskou oblast ze dne 8.9.2015, č.j. ČTÚ-46
887/2014-638/I. vyř. - ThR,
ve věci
oprávněného:
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových čp. 2808 / čo. 2, Praha
5 - Stodůlky 155 00, IČ: 25788001, právní zástupce Mgr. Marek Lošan, advokát se
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,
proti
povinnému:
Martin Malinka, bytem Na Benátkách čp. 927, Příbor 742 58, nar. 7.9.1988,
pro 2 710,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
Usnesení soudního exekutora ze dne 8.2.2021 č.j. 094 EX 06022/20-047 se ve výroku V. opravuje
z:
Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1414 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec a katastrální území Příbor, a to:
pozemek parc.č.2055/1, o výměře 189 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům
č.p.927, část obce Příbor, na pozemku parc.č.2055/1, pozemek parc.č.32055/2 o výměře 91 m2 –
zahrada
Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: oplocení, garáž.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem.
Konstrukce budovy je zděná. Dům není podsklepený. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na
přípojku elektřiny a plynovodu. V ulici se dále nachází vodovod a kanalizace. Dům je ve špatném
stavebně-technické stavu a je vhodný k celkové rekonstrukci. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k
nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
na:
Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1414 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec a katastrální území Příbor, a to:
pozemek parc.č.2055/1, o výměře 189 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům
č.p.927, část obce Příbor, na pozemku parc.č.2055/1, pozemek parc.č. 2055/2 o výměře 91 m2 –
zahrada

Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: oplocení, garáž.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem.
Konstrukce budovy je zděná. Dům není podsklepený. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na
přípojku elektřiny a plynovodu. V ulici se dále nachází vodovod a kanalizace. Dům je ve špatném
stavebně-technické stavu a je vhodný k celkové rekonstrukci. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k
nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.
V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j. 094 EX 06022/20-047 ze dne 8.2.2021 beze
změn.
Odůvodnění :
Dne 8.2.2021 vydal soudní exekutor usnesení č.j. 094 EX 06022/20-047, kterým rozhodl o dražbě
nemovitých věcí povinného. Při vydávání výše uvedeného usnesení došlo administrativním pochybením
k chybnému označení jedné z nemovitostí, a to pozemek parcela č. 32055/2, kdy správně se jedná o
pozemek parcela č. 2055/2 v katastrálním území Příbor.
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 se užije na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Dle ust. § 164 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.
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s ust. §336c
odst. 3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku i usnesení o
změně dražební vyhlášky na úřední desce soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad,
v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku, včetně její změny, nebo podstatný obsah
těchto listin, uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
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 15.2.2021
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

