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Č.j.:

159 EX 00821/17-072

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Šumperku ze dne 16.6.2017, č.j. 22 EXE 1094/2017-11, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného elektronický platebního rozkazu, který vydal Okresní soud v Šumperku dne 02.03.2017, č.j.
EPR29950/2017-5, k uspokojení pohledávky oprávněného Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 Jinonice, proti povinnému Petr Čmakal, nar. 21.11.1975, Lidická čp. 1817 / čo. 94, 787 01 Šumperk, ve výši 359 309,77 Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl
t a k t o:
Nepřesné informace uvedené ve výroku č. II, III a XIV, rozhodnutí ze dne 14.12.2017 č. j. 159 EX 00821/17-071, jako:
"II. Draženy budou následující nemovité věci:
1) nemovitosti povinného:
zapsaných na listu vlastnictví č. 1576 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro
obec Rapotín, kat. území Rapotín, a to:
-Pozemek parc. č. 318/23 o výměře 633 m², orná půda
-Pozemek parc. č. 318/24 o výměře 351 m2, orná půda
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a
příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ!
a
III. Pořadové číslo dražebního jednání: XXX.
a
XIV. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního
práva na vydražené nemovité věci (§ 336l odst. 4 o.s.ř.). Z tohoto důvodu se neurčuje termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda
bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydraženému předmětu dražby. / Soudní exekutor upozorňuje
dražitele, že se připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci (§
336l odst. 4 o.s.ř.). Termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k
vydraženému předmětu dražby, je: xxx."
se opravují tak, že zní:
"II. Draženy budou následující nemovité věci:
1) nemovitosti povinného:
zapsaných na listu vlastnictví č. 1576 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro
obec Rapotín, kat. území Rapotín, a to:
-Pozemek parc. č. 318/23 o výměře 633 m², orná půda
-Pozemek parc. č. 318/24 o výměře 351 m2, orná půda
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a
příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ: není
a
III. Pořadové číslo dražebního jednání: 1.
a
XIV. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního
práva na vydražené nemovité věci (§ 336l odst. 4 o.s.ř.). Z tohoto důvodu se neurčuje termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda
bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydraženému předmětu dražby."
Odůvodnění:
V rozhodnutí - dražební vyhlášce č. j. 159 EX 00821/17-071, byly ve výroku č. II, III a XIV, byly v důsledku
administrativního nedopatření nepřesně uvedeny informace týkající se dražby nemovité věci.
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 prostřednictvím soudního exekutora. O
odvoláni rozhoduje Krajský soud v Ostravě.
Proti rozhodnutí č. j. 159 EX 00821/17-071 lze podat v rozsahu opraveného výroku nebo výroku na něm
závislého odvolání do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení prostřednictvím soudního exekutora. O odvoláni
rozhoduje Krajský soud v Ostravě.

V Brně dne 18.12.2017

Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

