Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j. 142 EX 00294/11-204

Opravné usnesení
k usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 142 EX 00294/11-202 ze dne 5.9.2013
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní
19, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22.6.2011, č.j. 91
EXE 12526/2011 – 15, které nabylo právní moci dne 11.4.2013, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 37 C 115/2006 - 19 ze dne 28.8.2006, který nabyl právní moci dne 7.1.2008,
vykonatelného dne 10.1.2008 a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 82 C 330/2006 - 57 ze dne
11.1.2008, který nabyl právní moci dne 4.3.2008, vykonatelného dne 8.3.2008 v právní věci
oprávněného:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČ:00845451,
Přemyslovců čp.224 / čo.63, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
zast. JUDr. Oldřich Beneš, advokát, Mojmírovců 41, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

k vymožení pohledávky v částce 43 443,00 Kč, poplatek z prodlení 11 883,70 Kč, poplatek z prodlení 2,50‰ z částky 23
796,00 Kč od 1.10.2006 do zaplacení, poplatek z prodlení 34 054,00 Kč, poplatek z prodlení 69,00 Kč, poplatek z
prodlení 4 349,00 Kč, poplatek z prodlení 3 807,00 Kč, poplatek z prodlení 2,50‰ z částky 19 647,00 Kč od 1.5.2005 do
zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 13 200,00 Kč, nákladů oprávněného v exekuci 12 366,20 Kč a nákladů této
exekuce, jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím
proti povinnému:
Jiří Sanxaridis, IČ: 60312122, r.č. 63-10-27/1561, Stojanovo náměstí čp.1072 / čo.1,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

rozhodl takto:
Soudní exekutor opravuje chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti podle §164 o.s.ř. ve výrokové
části usnesení č.j. 142 EX 00294/11-202 ze dne 5.9.2013 takto:
1.

Ve výroku č. VI ve stanovení výše příhozu, kdy je uvedeno 10.000,- Kč se opravuje na 1.000,-Kč.

2.

Ve výroku č. VII ve stanovení výše jistoty, kdy je uvedeno 20.000,- Kč se opravuje na 10.000,- Kč.
Odůvodnění:

Ve výše uvedeném usnesení soudního exekutora bylo po jeho odeslání zjištěno, že došlo k zjevné chybě v určení výše
jistoty a nejnižšího příhozu.
Podle § 164 o.s.ř. 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.
Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Soudní exekutor tedy chyby, které vznikly při vyhotovení výše uvedeného usnesení, tímto usnesením opravil.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání a to do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Ostravě
prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
Ve Frýdku-Místku dne 11.9.2013
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení zodpovídá Ilona Machandrová
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