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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 Bruntále ze dne 22.2.2017, č.j. 61 EXE 225/2017-13, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení OS Karviná,
pobočka Havířov ze dne 22.7.2016, č. j. 111 C 123/2016-33, ve věci oprávněného:
Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp.6 /
čo.3, České Budějovice - České Budějovice 1
370 01, IČ: 26080222, právní
zástupce JUDr. Petr Neubauer, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České
Budějovice - České Budějovice 6 370 01 proti povinnému: ProfiRealPlus s.r.o.,
se sídlem Pohraniční čp. 455 / čo. 2, Krnov 794 01,
IČ: 28660684, právní
zástupce JUDr. Tomáš Chovanec, advokát se sídlem Dlouhá 53/6, Ostrava 702 00 ,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 7 145 736,99 Kč s příslušenstvím:
úrok z prodlení 2 673 151,48 Kč, úrok 615 708,03 Kč, úrok z prodlení 20,00%
ročně z částky 7 145 736,99 Kč od 27.4.2016 do zaplacení, úrok 3,70 % ročně z
částky 7 145 736,99 Kč od 27.4.2016 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení
11 534,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 13.3.2018 činí celkem 45 375,00
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 :

V dražební vyhlášce č.j. 134 EX 2117/17-086 ze dne 08.02.2018 se opravuje popis
nem. věcí, a to tak, že tento správně zní:
Oceňované pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné části města Petřvald.
Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků pravidelných tvarů. V
Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, ostatní plocha a
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 979 m2. Soubor pozemků je na severní
východní a západní straně je ohraničený zpevněnou komunikací. Pozemky jsou
svažité k severovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 4283/1 se nachází
zpevněná komunikace (ulice „Na Vyhlídce”). Na pozemku parc. č. 4283/30 se
nachází zděný rodinný dům č.p. 2109, který není předmětem ocenění. Na pozemku
parc. č. 4283/33 se nachází zděný rodinný dům č.p. 2108, který není předmětem
ocenění. Pozemek parc. č. 4283/12 je ohraničený drátěným oplocením. Na
pozemku se nacházejí porosty, zpevněné plochy a zahradní jezírko. Na
travnatých pozemcích parc. č. 4391/2 a parc. č. 4394/24 se částečně nacházejí
listnaté porosty. Travnaté pozemky byly v době oceňování neudržované a
nevyžívané. Přípojky IS jsou v dosahu. V územním plánu jsou pozemky vedené
jako plochy bydlení individuální a pozemek parc. č. 4391/2 a parc. č. 4394/24
jsou vedené jako plocha zeleně a izolační. Součástí oceňované nemovité věci
jsou porosty a zpevněné plochy.
O d ů v o d n ě n í :
V dražební vyhlášce č.j. 134 EX 2117/17-086 ze dne 08.02.2018 bylo zjištěno, že
chybou v počtech byla chybně uvedena výměra, když součet výměr jednotlivých
pozemků neodpovídá výměře celkové. Jedná se pouze o chybu v počtech, když nem.
věci jsou řádně označeny v souladu s výpisem z katastru nem. věcí a nelze je
tedy zaměnit. S ohledem na tuto skutečnost bylo označení nem. věcí opraveno tak,
je uvedeno ve výroku, a to dle §164 o.s.ř.

Poučení:
V Plzni, dne 13.3.2018

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

