č. j.: 167 EX 3016/07-489

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6,
pověřený k provedení exekuce usnesením č. j.: 101 Nc 1650/2007-7, které vydal Městský soud v Brně,
dne 24.05.2007 ve prospěch oprávněného IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., 8. května 504/25,
77900, Olomouc, IČ 60704080, zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, Purkyňova 74/2, 11000, Praha 1 a v
neprospěch povinného ANTONIE JEGLÍKOVÁ, Vranovská 52/4, 61400, Brno, r.č.776013/3953,
rozhodl
takto:
Označení nemovitostí, jež jsou předmětem dražby, ve výroku III. dražební vyhlášky ze
dne 26.7.2019, č. j. 167 EX 3016/07-463 se opravuje tak, že správně zní:
-

podíl ve výši id. 1/6 na nemovitých věcech:

zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště a okres: Vyškov, obec:
Kojátky, katastrální území: 667820 Kojátky, LV: 245
Odůvodnění:
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl o opravě dražební vyhlášky ze dne 26.7.2019, č. j. 167 EX 3016/07-463.
Při vyhotovování dražební vyhlášky došlo v její výrokové části, konkrétně ve výroku III.,
k písařské chybě v označení nemovitostí, jež jsou předmětem dražby, kdy namísto správného:
„pozemek parc. č. St. 91 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.191m2 jehož součástí je
stavba bydlení Kojátky, č.p. 69“,
bylo uvedeno nesprávné: „pozemek parc. č. St. 91, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1.191m2 a stavba Kojátky, č.p. 69, bydlení, stojící na pozemku parc. č. St. 91“.
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště a okres:
Vyškov, obec: Kojátky, katastrální území: 667820 Kojátky, LV: 245
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chybu písařskou, postupoval soudní exekutor dle ust.
§ 164 OSŘ a provedl opravu výrokové části usnesení tímto usnesením.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu
jeho písemného vyhotovení a to ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím
podepsaného soudního exekutora.
Proti výroku III. opravovaného usnesení nelze podat odvolání.

V Praze dne 30.7.2019
Otisk úředního razítka
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Igorem Ivankem

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Edvard Kubečka
č.j. opráv.: 19 C 160/2006-33

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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