
Č.j.  094 EX 09802/08

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: OS Trutnov ze dne
19.05.2008, č.j. 26 Nc 4141/2008-7 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozhodčí nález Rozhodce Mgr. Marek Landsmann ze dne 10.04.2007, č.j. La 625/07-8, 

ve věci
oprávněného:

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská čp. 1216 / čo. 46, Praha - Nové
Město  110 00, IČ: 61860069, 

proti
povinné:

Zdeňka Drahá, bytem Za Lékárnou čp.637, Rtyně v Podkrkonoší 542 33, nar.
16.06.1970, 

pro 107 882,00 Kč s příslušenstvím

rozhodl takto:

Usnesení, kterým byla vydána dražební vyhláška pro elektronickou dražbu ze dne 21.10.2019 č.j.
094 EX 09802/08, se v bodě IV. mění na znění následovné:

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

1) zapsané na listu vlastnictví č. 133 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
    pracoviště Náchod, pro obec Hořičky, katastrální území Křižanov u Mezilečí, a to:

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 k: pozemku parc.č.1222, o výměře 397 m2 – trvalý
travní porost, pozemku parc.č.1223, o výměře 345 m2 – trvalý travní porost, pozemku
parc.č.1224/1, o výměře 3386 m2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č.1225/3, o výměře 6593
m2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č.1313, o výměře 277 m2 – trvalý travní porost,
pozemku parc.č.1321, o výměře 83 m2 – trvalý travní porost,

2) zapsané na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
     pracoviště Náchod, pro obec Hořičky, katastrální území Křižanov u Mezilečí, a to:

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 k: pozemku parc.č.1303, o výměře 101 m2 –
ostatní plocha

O d ů v o d n ě n í:

Při vydávání uvedeného usnesení došlo k administrativní chybě, když v bodě IV. nebyla uvedena úplná a
přesná specifikace nemovitostí, jež jsou předmětem dražby. 

Dle ust. § 52 odst. 2 exekučního 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:  Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné. (§ 336c odst. 5 o.s.ř.)

  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.

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 23.10.2019

Mgr. Martin Tunkl, 
Soudní exekutor

otisk úředního razítka
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