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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:
Okresního soudu Plzeň-město ze dne 05.09.2012, č.j. 77 EXE 1650/2012-11, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu Plzeň-město ze dne 19.12.2011, č. j. 25 EC 405/2011-50, ve věci oprávněného:
vendue a.s., se sídlem Neklanova čp.152 / čo.44, Praha - Praha 28 128 00, IČ:
28062256, právní zástupce Mgr. Michal Pavlas, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 /
čo. 3, České Budějovice - České Budějovice 6 370 01 proti povinnému: Josef Bulka,
bytem Koterovská 83/1172, Plzeň 2 - Slovany - Lobzy 326 00, nar. 07.08.1979, k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 22 514,55 Kč s příslušenstvím: úrok z
prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 22 504,05 Kč od 03.04.2010
do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 14 646,00 Kč, pro náklady oprávněného,
které k 06.04.2020 činí celkem 6 550,61 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 :

V záhlaví usnesení ze dne 27.03.2020 č.j. 134 EX 13090/12-440, který vydal soudní
exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská
8, 301 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost v uvedení data narození povinného
a to tak, že se text:
povinnému: Josef
Bulka, bytem Koterovská 83/1172, Plzeň 2-Slovany - Lobzy 326 00, nar. 07.09.1979,
nahrazuje textem:
Bulka, bytem Koterovská 83/1172, Plzeň 2-Slovany - Lobzy 326 00, nar. 07.08.1979,

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým
nařídil dražbu nemovitých věcí povinného:

V průběhu řízení exekutor zjistil zjevnou nesprávnost v uvedení měsíce v datu
narození povinného, když namísto osmého měsíce byl uveden devátý měsíc.
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 06.04.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

