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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Česká
republika - Okresního soudu v Sokolově ze dne 2.3.2012, č.j. 30 EXE 1484/2012-11,
, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Krajského
soudu Plzně ze dne 22.9.2011, č. j. 44 Cm 47/2009-53, ve věci oprávněného: Pavel
Rejman, bytem Zahradní čp. 394 / čo. 15, Františkovy Lázně 351 01, IČ: 44614047,
RČ: 67-09-10/1718, právní zástupce Mgr. Jitka Hudousková, advokát se sídlem Obrněné
brigády čp. 20 / čo. 20, Cheb 350 02 proti povinnému: Rudolf Pelnář, bytem Hlavní
čp. 620, Chodov 357 35, nar. 17.09.1944, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
381 266,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 380 000,00 Kč od 21.3.2008
do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 73 484,80 Kč, pro náklady oprávněného,
které k 23.6.2021 činí celkem 27 914,70 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst.1 o.s.ř
t a k t o :

Ve výroku II. usnesení ze dne 19.05.2021 č.j. 134 EX 01686/12-678 se opravuje označení
nemovitostí tak, že toto správně zní:
V SJM

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal shora uvedené usnesení o nařízení dražebního jednání. V průběhu
řízení exekutor zjistil zjevnou nesprávnost v označení nemovitostí. V souladu s
ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. exekutor z úřední povinnosti
rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni, dne 23.06.2021

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

