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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 pověření:
Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21.10.2016, č.j. 75 EXE 9080/2016 - 20, ,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Městského
soudu v Praze ze dne 19.5.2016, č. j. 20 Co 172/2016-443, ve věci oprávněných:
a)
Filip Tománek, bytem Lhotská čp.2201 / čo.28, Praha - Praha 913
193 00,
nar. 26.02.2007, právní zástupce Mgr.et Mgr. Petra Šrámková Harantová, advokát
se sídlem Hálkova čp.1229 / čo.44, Plzeň - Jižní Předměstí 301 00, zákonný
zástupce Lenka Tománková bytem Lhotská čo. 28 / čp. 2201, Horní Počernice 193 00
b) Veronika Tománková, bytem Lhotská čp.2201 / čo.28, Praha - Praha 913 193
00, nar. 15.05.2012, právní zástupce Mgr.et Mgr. Petra Šrámková Harantová,
advokát se sídlem Hálkova čp.1229 / čo.44, Plzeň - Jižní Předměstí 301 00,
zákonný zástupce Lenka Tománková bytem Lhotská čo. 28 / čp. 2201, Horní
Počernice 193 00
proti povinnému:
Mgr. Vladimír Tománek, bytem náměstí
Plukovníka Vlčka čo. 7 / čp. 694, Praha - Černý Most 198 00, IČ: 70564965, nar.
17.11.1973,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 306 000,00 Kč s
příslušenstvím: , pro náklady oprávněného, které k
8.1.2018 činí celkem
17 823,30 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)
za použití § 254 odst. 1 OSŘ ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen
„EŘ“)
t a k t o :
Ve výroku III. usnesení ze dne 19.12.2017, č.j. 134 EX 13507/16-371, které vydal
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00, Plzeň, se opravuje chyba v psaní, a to tak, že výrok
III. správně zní:
„III. Označení dražených věcí
Předmětem dražby jsou movité věci:
č í s l o popis věci
položky
1
Domácí kino Panasonic 5.1 + ovladač
2
Příklepové kladivo Alpha Bill 850/1,
3 vrtáky, set příklep. vrtáků 10ks,
4ks majzlík
3
Set
tenisové
rakety
Wilson-Blade
team, Wilson-Europa pro, 2ks sada
míčků + bag
4
Konzole XBox360 – 2ks herní konzole
+ kamera + box
5
Soubor alkoholických nápojů – 3x
rum,
Lionel,
Bacardi,
Capitan
Morgen, Wiskey Crown Royal, 7x víno,
Whiskey, Ballantines, Metaxa 12*,
Brandy, Black Velvet, nůž obsahující

Rozhodná
v Kč
1.800,- Kč
2.700,- Kč

cena nejnižší
v Kč
600,- Kč
900,- Kč

1.500,- Kč

500,- Kč

2.100,- Kč

700,- Kč

6.000,- Kč

2.000,- Kč

podání

likér
„

O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým
rozhodl o nařízení dražebního jednání.
V průběhu řízení bylo následně zjištěno, že ve výroku III.
nesprávně uvedeny movité věci, které jsou předmětem dražby.

usnesení

byly

Podle § 164 OSŘ předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v
psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku
rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o
tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku
rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení
nenabude právní moci.
Dle § 254 odst. 1 OSŘ na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících
částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením.
Podle § 52 odst. 1 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční
řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Na základě shora uvedeného a v souladu s ustanovením § 164 OSŘ za použití § 254
odst. 1 OSŘ a § 52 odst. 1 EŘ exekutor rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové
části tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Plzni, dne 08.01.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Kateřina Spáčilová,
z pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

