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168 EX 689/17-43

USNESENÍ
Mgr. Petr Micka, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany, pověřený Obvodním soudem pro
Prahu 10, aby vedl exekuční řízení podle notářského zápisu notáře Jiřího Svobody ze dne 08.06.2016, č.j.
NZ 147/2016 N 166/2016, rozhodl ve věci
oprávněného:

Finohelp s.r.o.
se sídlem Korunní 588/4, Praha - Vinohrady, IČ: 02842050,
práv. zast. advokátem JUDr. Václav Maisner, se sídlem Zdeňka Lhoty č.p.
468, Černošice, PSČ: 252 28, IČ: 02744996

proti povinnému:

Nehyba Ladislav
bytem Aubrechtové 3107/2, Praha, dat. nar. 08.08.1974
zastoupen: Rusková Martina, bytem Dolní Marklovice č.p. 256, Petrovice
u Karviné, PSČ: 735 72
takto:

V usnesení soudního exekutora ze dne 29.01.2019 č.j. 168 EX 689/17-41 se ve výroku VI. Způsob
registrace dražitelů opravuje sídlo úřadu soudního exekutora tak, že správně zní:
d) osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Petra Micky, Exekutorský úřad Rokycany, se sídlem Pivovarská
257, Rokycany 337 01. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti,
za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním exekutorem a
prokáže se mu platným úředním průkazem.

Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 29.01.2019 usnesení č.j. 168 EX 689/17-41, jímž určil nový dražební rok
dražebního jednání.
Podle ust. § 52 odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. v platném znění nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle ust. § 52 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. v platném znění nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor
oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při
provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Podle ust. § 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.
V dané věci soudní exekutor opravil chybu v psaní, která byla obsažena ve výroku VI. vydaného usnesení,
ve kterém bylo uvedeno původní sídlo Exekutorského úřadu Rokycany Svazu bojovníků za svobodu

68 na správně znějící Pivovarská 257, a rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání (ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Soudní exekutor tímto žádá příslušný obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usnesení uveřejnil
způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3 o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.

V Rokycanech dne 21.02.2019
Mgr. Petr M i c k a ,
soudní exekutor, v. r.
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Soňa Bařtipánová
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 o.s.ř.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti
bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena
v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo
elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

