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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: Okresního soudu v Písku ze dne 20.2.2017, č.j.
18 EXE 192/2017 -10, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního
soudu v Písku ze dne 9.11.2016, č. j. 3 C 18/2016-37, ve věci oprávněného: David Slabý, bytem Luleč
čp.33, Luleč - Luleč 683 03, IČ: 75186799, nar. 25.06.1989, právní zástupce Mgr. Tomáš Roubík, advokát
se sídlem Dukelských hrdinů čp. / čo. 34, Praha 7 170 00 proti povinnému: Ronomte s.r.o., se sídlem
Příkop 838/6, Brno 602 00, IČ: 26072181, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 43 311,00 Kč s
příslušenstvím: , pro náklady oprávněného, které k 30.8.2017 činí celkem 4 186,60 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
takto:
Ve výroku III. usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 29.8.2017, č.j. 134 EX 01620/17 - 099,
které vydal soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, se opravuje jiná zřejmá nesprávnost spočívající v záměně částek
rozhodné ceny a nejnižšího podání, a to tak, že výrok III. správně zní:
„ Označení dražených věcí
Předmětem dražby jsou movité věci:
č í s l o popis věci
Rozhodná cena v Kč
položky
1
7C05883 RENAULT RENAULT KANGOO 69.000,- Kč
KC KC1E KANGOO rv 2008 Barva:
MODRÁ-METAL
+ VTP, MTP, 1ks klíč

nejnižší podání v Kč
23.000,- Kč

všechny movité věci jsou používané“
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení o nařízení dražebního jednání.
V průběhu řízení exekutor zjistil jinou zjevnou nesprávnost spočívající v záměně částek rozhodné ceny a
nejnižšího podání. 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 30.8.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

