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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19,
PSČ 738 01, pověřený provedením dobrovolné dražby na základě návrhu vlastníka nemovitých věcí ze dne 05. 06. 2020 na
provedení dobrovolné dražby a smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 05. 06. 2020, uzavřené mezi soudním exekutorem
a vlastníkem nemovitých věcí, jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými nemovitými věcmi věcí, kterým je

Jana Korčová, nar. 02. 05. 1981, Krásná čp. 192, 739 04 Krásná,

v souladu s ust. § 52 odst. 1, § 69 a ust. § 76 e. ř. a ve vazbě na § 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")

rozhodl takto:

I. Usnesení vydané soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem, LL.M., pod č. j. 142 DC 00013/20-007, dne 08. 06.
2020, kterým byla nařízena dražba nemovitých věcí se ve výroku II. opravuje tak, že na místo specifikace předmětu
dražby:

Pozemek - parc. č. 354/4 o výměře 1272 m2, trvalý travní porost
jehož součástí je stavba st. 399, č. p. 192, o výměře 148 m2

Pozemek – parc. č. 354/3 o výměře 2 915 m2, zahrada

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 444, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, pro katastrální území Krásná pod Lysou Horou a obec Krásná

 má být správně uvedeno:

Pozemek - parc. č. 354/4 o výměře 1272 m2, trvalý travní porost
Pozemek - parc. č. st. 399, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 192, rodinný dům
Pozemek – parc. č. 354/3 o výměře 2 915 m2, zahrada

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 444, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, pro katastrální území Krásná pod Lysou Horou a obec Krásná

Odůvodnění

Podle § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb, zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„e.ř.“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 52 odst. 2 e.ř. 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.

Soudní exekutor je tedy oprávněn v souvislosti s exekučním řízením vydávat rozhodnutí dle zák. č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“).

Při vyhotovování dražební vyhlášky došlo při popisu předmětu dražby k chybě v psaní, když bylo u pozemku parc. č. 354/4
uvedeno, že jeho součástí je stavba st. 399, č. p. 192, o výměře 148 m2. Správně měl být samostatně uveden pozemek parc. č.
354/4 o výměře 1272 m2, trvalý travní porost a pozemek parc. č. st. 399, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
192, rodinný dům. Jelikož výše uvedené vyplývá z nahlédnutí do katastru nemovitostí, jedná se o zjevnou nesprávnost v psaní.

Soudní exekutor proto ve shodě s § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř., ve spojení s § 55b e.ř., opravil zjevné nesprávnosti v psaní
opravovaného rozhodnutí tak, jak je shora uvedeno.



P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 psím. i) o.s.ř.).

Ve Frýdku-Místku dne 16.06.2020

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení zodpovídá Hana Sattori, pověřená soudním exekutorem

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 občanského soudního řádu. 

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.
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