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Usnesení 
 

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem 

Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: 

Okresního soudu v Děčíně ze dne  6.5.2009, č.j. 7 Nc 4894/2009-3, , kterým byla 

nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního soudu v 

Děčíně ze dne 30.4.2008, č. j. 39 Ro 830/2008-08,  ve věci oprávněného:  Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice  415 50, IČ: 49099451  

proti povinné:  Anna Kurucová, bytem Pražská čp.262 / čo.19, Krásná Lípa 407 46,  

nar. 23.02.1975,  k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6 662,00 Kč s 

příslušenstvím: úrok z prodlení 9,75% ročně z částky 6 662,00 Kč od 16.10.2007 do 

31.12.2007, úrok z prodlení 10,50% ročně z částky 6 662,00 Kč od 1.1.2008 do 30.6.2008, 

úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 6 662,00 Kč od 1.7.2008 

do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 600,00 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 : 

 

Ve výroku usnesení ze dne 26.06.2015 č.j. 134 EX 1942/09-340, který vydal soudní 

exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Rychtaříkova 

1, 326 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost v uvedení výsledné ceny nemovitosti 

a to tak, že se text: 

 

„III. Výsledná cena dražených nemovitostí je 155.650,-Kč (slovy: sto padesát pět 

tisíc šest set padesát korun českých).“ 

 

nahrazuje textem: 

 

„III. Výsledná cena dražených nemovitostí je 117.000,-Kč (slovy: sto sedmnáct tisíc 

korun českých).“ 

 O d ů v o d n ě n í : 

 

Dne 26.06.2015 vydal soudní exekutor usnesení, kterým nařídil dražební jednání na 

termín 10.09.2015 v 11:30, a to ohledně nemovitostí: 

 

podíl 1/3 

 

  



 
nemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Rumburk. 

 

Ve výroku III. byla chybně uvedená výsledná cena nemovitosti ve výši 155.650,- Kč, 

když dle usnesení o určení ceny č.j.: 134 EX 15964/14 -146 ze dne 21.11.2012 byla 

stanovena výsledná cena ve výši 117.000,- Kč. 

 

Dle ustanovení § 164 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 e.ř. soudní exekutor opraví kdykoliv 

i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. 

 

S ohledem na shora uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení  

přistoupili jako další oprávnění, povinný, manžel povinného, a osoby, která 

mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. 

 Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto usnesení u soudního 

exekutora; o odvolání rozhoduje Krajský soud v Ústí nad Labem. 

 

 

V Plzni, dne 3.7.2015 

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.  

Soudní exekutor 
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