Sp.zn. 96-EX 1803/06-55

USNESENÍ
Soudní exekutor, Mgr. Daniel Tý , Exekutorský ú ad, Masarykova 12, 678 01 Blansko, pov ený
provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní soud ve Vyškov pod .j. 10 Nc
2746/2006-7 dne 4.12.2006 a kterým byl na ízen výkon následujícího pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí: platební rozkaz: .j.21 Ro 49/2005-44, který vydal Okresní soud ve Vyškov dne 24.3.2005,
k uspokojení pohledávky oprávn ného:
eská spo itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, I : 45244782, zast. S, a.s.
Regionální centrum Olomouc, T . Svobody 19, 771 05 Olomouc
ve výši 66 587,40 K v etn p íslušenství:
22,8% ro ní úrok z ástky 66 587,40 K od 21.10.2003 do zaplacení
náklady ízení 2 670,00 K
a náklad této exekuce
proti povinnému:
24.6.1940

Jan Šmora, Domov Hv zda, Nové Hv zdice 200, 683 41

Hv zdice, nar.

rozhodl takto :
V usnesení – dražební vyhlášce .j. 96 - EX 1803/06- 51 ze dne 10.5.2013, vydané soudním
exekutorem Mgr. Danielem Tý em, Exekutorského ú adu Blansko, se opravuje .p. rodinného domu
v Tu apech tak, že správn zní „ 198“.
Od vodn ní : V rámci provád ní uvedené exekuce soudní exekutor vydal m.j. výše uvedené usnesení,
kterým na ídil dražbu nemovitostí povinného, mezi kterými je i podíl ve výši 5/8 na rodinném dom
v Tu apech .p. 198, doposud nezapsaném v katastru nemovitostí. Tento d m byl v dražební vyhlášce
ozna en chybným íslem popisným.
S ohledem na shora uvedené skute nosti soudní exekutor za použití ustanovení § 164 ve spojení s § 167
odst. 2, § 254 odst.1 o.s. . uvedenou z ejmou nesprávnost opravil.
Pou ení :

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání p ípustné.

V Blansku dne 14.5.2013

Mgr. Daniel Tý
soudní exekutor
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