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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 v Ústí nad Labem ze dne 15.8.2014, č.j. 55 EXE 2067/2014, ,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního
soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.4.2013, č. j. 10 EC 1606/2010-44, ve věci
oprávněného: Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská čp. 299 / čo. 132,
Praha 2 - Praha 2 - Vinohrady 120 84, IČ: 61859869, právní zástupce Mgr. Josef
Veverka, advokát se sídlem náměstí Kinských čp.76 / čo.7, Praha - Praha 5 150
00 proti povinnému: Jan Hartl, bytem Souběžná cp 53 / co 5, Trmice 400 04,
IČ: 87669510, nar. 30.06.1988, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
1 805,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních
bodů z částky 1 805,00 Kč od 21.10.2008 do zaplacení, náklady předcházejícího
řízení 3 210,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 23.3.2017 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 IV. usnesení ze dne 22.03.2017 č.j. 134 EX 8663/14-306, které vydal
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost a to tak, že se
text:
„IV.

Nejnižší podání ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitých
věcí a jejich příslušenství činí: 296.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát
šest tisíc korun českých).“

nahrazuje textem:
„IV.

Nejnižší podání ve výši jedné poloviny výsledné ceny dražených nemovitých
věcí a jejich příslušenství činí: 222.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva
tisíc korun českých).“
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:

V průběhu řízení exekutor zjistil zjevnou nesprávnost v určení nejnižšího
podání.
Z opravovaného usnesení je zřejmé, že jedná o druhé kolo dražebního jednání a
v takovém případě se stanoví nejvyšší podání dle §336m odst. 3 o.s.ř. ve výši
50% výsledné ceny.
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 23.3.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

