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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:
Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29.3.2018, č.j. 49 EXE 798/2018-9, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Obvodního soudu pro Prahu
10 ze dne 17.10.2017, č. j. 7 C 215/2017-44, ve věci oprávněného: Společenství
vlastníků jednotek Jirkovská č. p. 5045 - 5048, Chomutov, se sídlem Jirkovská čp.5047,
Chomutov - Chomutov 430 04, IČ: 28727398, obecný zmocněnec Lucie Opltová, Pod
Stadionem čp.415, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51 proti
povinnému: Robert Sejpka, bytem Osvobození čp. 1136, Jirkov - Jirkov 431 11, IČ:
45122709, nar. 05.02.1971, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 31 971,00
Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 31 454,00 Kč od 1.1.2017
do 29.12.2017, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 14 142,00 Kč od 30.12.2017 do
zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 17 829,00 Kč od 1.8.2017 do zaplacení,
náklady předcházejícího řízení 2 500,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k
24.4.2019 činí celkem 100,00 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 ze dne 23.04.2019 č.j. 134 EX 2711/18-236, které vydal soudní
exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská
8, 301 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost v označení nemovitých věcí a to tak,
že výrok II správně zní:
II. Předmětem dražby jsou nemovité věci :

Nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma
čísly popisnými. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní
podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory Jednotka č. 1133/2 se nachází v
budově č.p. 1133 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, dvou
pokojů, předsíně, koupelny a WC. Užitná plocha je 50,5 m2. K nemovité věci náleží
sklepní kóje.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým
nařídil dražební jednání na termín 05.06.2019 v 11:00.
V průběhu řízení exekutor zjistil zjevnou nesprávnost 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 24.4.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

