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083 EX 145/19-71

U S N E S E N Í

Soudní  exekutor  JUDr.  Kamil  Souček,  Exekutorský  úřad  Náchod, se  sídlem  Masarykovo nám.  56,
Náchod, pověřený  Okresním soudem v Náchodě vedením exekuce podle exekučního titulu, jímž je  platební
výměr Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod ze dne  30.10.2017, č.j.  46004/130/8014/30.10.2017/
658/MA, k uspokojení  pohledávky  oprávněného:  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  Náchod,  Karlovo
náměstí 2054,  547 01 Náchod, IČ  00006963,  ve výši  452.343,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce,
proti povinnému: Pavel Blažek, Jasenná č.p. 35, 552 22 Jasenná, IČ 66828236, nar. 15.05.1977, zast. Mgr. Michal
Neruda, advokát, náměstí Čs. legií č.p. 500, 530 02 Pardubice, rozhodl

t a k t o :

Usnesení  soudního exekutora ze dne 10.9.2021, č. j.  083 EX  145/19-68,  kterým bylo rozhodnuto o
nařízení dražby nemovitých věcí povinného, se mění tak, že:

- celá jeho výroková část 1/ správně zní: 

  „1/ Dražební jednání se uskuteční jako elektronická dražba dne 27.10.2021 od 10:00 hodin 
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz,
jak je popsáno na uvedené adrese a dále v tomto rozhodnutí ve výrokových částech 16 až 19.“

-  věta první ve výrokové části 16/ správně zní:

„16/ Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 27.10.2021 v 10:00 hod. Od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na 27.10.2021 v 11:00 hod.“

V ostatním se text usnesení nemění.

O d ů v o d n ě n í :

Ve  vydaném  usnesení  bylo  v důsledku  písařské  chyby  chybně  uvedeno  datum  a  hodina  konání
dražebního jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o zjevnou chybu v psaní, soudní exekutor tuto nesprávnost
odstranil vydáním opravného usnesení za přiměřeného použití ustanovení § 164 občanského soudního řádu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

V Náchodě dne 27.09.2021

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

    pověřený soudním exekutorem
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