Č.j.: 137Ex 2639/11-170
Ev.č. opr.5124 C 02/2010

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Prostějově
provedením exekuce na základě usnesení č.j. 38 EXE 348/2011 - 15 ze dne 23.02.2011, kterým byla nařízena
exekuce dle platebního rozkazu č.j. 5 EC 163/2010-25 ze dne 09.06.2010 vydaného Okresním soudem v Prostějově,
který nabyl právní moci dne 28.09.2010a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

innogy Energie, s.r.o.
se sídlem Limuzská 3135/12, Praha, PSČ: 108 00, IČ: 49903209,
práv. zast. advokátem Mgr. Kamil Stypa, advokát, se sídlem Rubešova 162/8, Praha, PSČ: 120
00, IČ: 71334629
(dále pouze oprávněný)

Proti
povinnému:

Stanislav Konečný,
bytem Určice č.p. 81, Určice, PSČ: 798 04, dat. nar.: 26.07.1963
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z: pohledávky ve výši 6.679,05 Kč, slovy šesttisícšestsetsedmdesátdevět korun českých pět
haléřů a jejího příslušenství, tj. úroky z prodl. ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 6.629,63 Kč
ode dne 09.02.2010 do zaplacení, úroky z prodl. ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 49,42 Kč
ode dne 09.03.2010 do zaplacení nákladů soudního řízení ve výši 11.820,- Kč, slovy jedenácttisícosmsetdvacet korun
českých nákladů této exekuce
rozhodl
takto:
Nesprávné označení dražené nemovité věci uvedené ve výroku č. II. dražební vyhlášky vydané JUDr. Petrem
Kociánem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, ze dne
20.01.2020, č.j. 137Ex 2639/11-168,
„II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci
-pozemek parcelní číslo. 983 o vyměře 2612m2 , druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Prostějov, pro obec Určice, katastrální území Určice, na listu vlastnictví č. 424
-pozemek parcelní číslo. 1887/5 o vyměře 509m2 , druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Prostějov, pro obec Určice, katastrální území Určice, na listu vlastnictví č. 1040
(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi dle posudku,
který zpracoval znalec Ing. Tomáš Chalupa, Nebovidy 191 664 48 Moravany u Brna dne 09.12.2017 jako jeden
celek.)“
se opravuje tak, že správně zní:
„II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci
Spoluvlastnický podíl povinného o velikosti id. ½ na nemovitých věcech, a to:

(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi dle
posudku, který zpracoval znalec Ing. Tomáš Chalupa dne 09.12.2017 jako jeden celek.)“
Odůvodnění:
V rozhodnutí ze dne 20.01.2020, č.j. 137Ex 2639/11-168 došlo k písařskému pochybení při identifikaci nemovité věci,
kdy měla být draženy pouze ty zapsané na lv 1040
Podle ust. § 164 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 exekučního řádu exekutor opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu
chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Ve smyslu citovaných ustanovení exekutor proto vydal toto opravné usnesení.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení příslušnému odvolacímu
soudu prostřednictvím soudního exekutora.
Proti rozhodnutí ze dne 20.01.2020, č.j. 137Ex 2639/11-168 lze podat, resp. v rozsahu opraveného
výroku nebo výroku na něm závislého odvolání do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení
k příslušnému odvolacímu soudu prostřednictvím soudního exekutora.

V Brně dne 20.01.2020
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

_________________________________________________________________________________________________________
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a
podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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