
Číslo;ednací: 124 Ex 9663/07-2BB
čísl, op..:

OPRAVNÉ USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr-. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se síd]em Masarykova 679/33,
412 01 Litonrěřice, pověřený provedením exekuce na zák]adě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení Č,j. 7 Nc 5927 /2007 - B, ze dne 11.12.2007, které vydal okresní sour] v
DěČÍlě , krerým byla nařízena exekuce na základě Rozsudek č-). 8 C 2412007 - 34, který vydal okresní soud
Děčín dne 29.06,2007 a který_se sral pravonrocným dne 07.08.2007 k uspokojení pohledávky
oprárměnóho: CETELEM Č§ a.s, Karla E:rgliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ isoasogs 

-

přoti povinnému; 1. Milan Košumberský Lidická 493, 40747, vaínsdoíí, r.ř.700711/2387, IČ
69914915-

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1a § 69 zákona č.1,20l2OO1, Sb., o soudnícl-t exekutorech a exekuční čit,11,1osti (exekuční
řád) a o změrrě dalších zákouŮ (dále jel "e,ř.") a ve vazbě na § 164 zákona č, 99i ]963 Sb., obča[ský soudní řárl, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen "o,s.ř,") toto :

opral,né usnesení k Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 124 EX 9663/07-177 ze dne
5.6.2014

soudní exekutor tímto opravuje Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. t24 EX 9663107-177 ze dne 5,6.2014
(dálejen "dražebrrí vyhláška ") tak, že:

Opravuje rlýrok IV. dražební lyhlášky:

IV. NejniŽŠÍ podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých věci uvedených pod
bodem TT. tohoto usneseni a jejich příslušenství, práv a jiných majetkových }rodnot, patřících k dr.ažebnimu

celku a činí čásLku 623.333,33,-Kč.

Výrok IV. dražební lThlášky správně zní:

TV. NejniŽŠÍ podártí se stanoví ve výši 2/3 qýsledné ceny dražených nemovitých věci uvedených pod
bodem II. tohoto usneseni a jejiclr příslušenství, práv a jiných rrrajetkových hodnot, patřících k dražebnímu

celLu,r čini částku 623.333,-Kť.

odůvodnění:

Soudní exekutoř r,rydal dne 5.6,20lzl Usnesení o nařizeni dražebního jednáú č,j. ]24 Ex 9663/07_]77, kde vliverl
adújnistra vního pochybení nedošlo k zaokrouh]ení částky nejnižšího podání, proto soudní exekutor postupoval
v souladu s ust, § l64 o.s.ř, a vydal opravné usnesení, jímž opravil r.lýrok IV. dražební vyhlášky tak, že zaokťouhhl částku
nejnižšího podání_

Pouření: Ploli lolllUto uqlle\P]ll 'e rnožno podat od\o]oni Le Kldi.kemLl (oUdu r Ú.ri nad laDeIn do ' ,dlu od _eho doruierli.
prostřednictvím soudního exek,Utola JUDr, ondřeje Mareše, LL,M., ExekutoŤský úřad Liloměřice, se sídlen Masaťykova
679/33, rr12 01 Ljtonlěňce.
Dle § 55c odst, 4 e,ř. běží l]rť[a na odvolárrí u usnesení č.j, 124 EX 9663/07-177 znovu od právDí moci oplavného
u5nesení.

v Litorněřicíclr dr]e 14,7.2014

otisk úředtlího razí tko

/ny



JUDr. Ondřej Marcš, LL,M., v.r.
soudní exckutor

Exckutolský úřad Litoměřice
vyi-izuje: Mgr. Čičmanec Ar]am
za správnost vyhotovcní: Milcna Zahólková
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