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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Okresního soudu v Chomutově ze dne 12.9.2013, č.j. 10 EXE 11734/2013 -9, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební výměr na poplatek za
komunální odpad Městského úřadu Kadaň ze dne 18.12.2008, č. j. 1176/2008/9999, Příkaz
Městského úřadu Kadaň ze dne 10.10.2008, č. j. OVV 1908/08/Pr-430T, Platební výměr
na poplatek za komunální odpad Městského úřadu Kadaň ze dne 9.12.2009, č. j.
952/2009/9999, Platební výměr Městského úřadu Kadaň ze dne 30.11.2011, č. j.
1303/2011/9999, ve věci oprávněného: Město Kadaň, se sídlem Mírové náměstí čp.1,
Kadaň 432 01, IČ: 00261912, právní zástupce Mgr. Lukáš Zscherp, advokát se sídlem
Lochotínská čp.1108 / čo.18, Plzeň - Severní Předměstí 301 00 proti povinnému: Petr
Weinert, bytem Mírové náměstí čp.1, Kadaň 432 01, IČ: 63163730, RČ: 66-09-05/0811,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6 260,00 Kč s příslušenstvím: , pro
náklady oprávněného, které k 26.6.2015 činí celkem 1 936,00 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 o nařízení dražebního jednání ze dne 25.06.2015 č.j. 134 EX
10390/13-229, který vydal soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad
Plzeň-město, se sídlem Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost
v označení nemovitých věcí a to tak, že text:

se nahrazuje textem:
II. Předmětem dražby jsou nemovité věci:
podíl 1/5

nemovitá věc je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mladá Boleslav.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým bylo
nařízeno dražební jednání na termín 10.09.2015 v 13:00. V průběhu řízení exekutor
zjistil zjevnou nesprávnost v v označení nemovitých věcí. 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 opravný prostředek přípustný.

V Plzni, dne 26.6.2015
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

