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EXEKUTORSKY URAD PRAHA 9
soudní exekutoř Jf!Dr. Milan l]snul

BĎ,kso\a 76jA6. 198 00 Priha 9
'l'el +.l]0:,ló 0j5 760. lax +,1]0257]]l 543.E-r]all podaLelna,!,ep9 cz

ID dal schfinkl aung86n

Spisová značka: 098 EX 06|65^0-071

USNEsENÍ
Soudlrí exekutoř JUDI. Milan Usnul. Exekutorslqi úřad Praha 9. se sídletn Bryksova 763/'16. l98 00 Praha -

Praha 9, pověřerrý plovedenin exekuce na základ ě usneseni: Okresn iho soudu v Děčíně ze dne 29. ] 0. 201 0, čj. 8 EXE
5299/20l0-8. . kt€rynl byla naíizena exekuce podle rykonatelného íozhodnutí: Pokuto\ry blok Hlavni n]ěsto Pťahy ze
dne27, l,20l0, č.j, Bll4l4:10, ve věci oprávněného: Hlavní město Praha, §e sídlem illaŤiánské náměstí Čp.2,

Praha-PrahaI ll0 00, lC:0006458l. proti povinnému: Nliloš Nemček, bytem západú řp.2731, Varnsdorf .l07

47, nar. l9.12.196l. k uspokojení pohledávky oprávněného ve Yiši 500.00 Kč.jakož i k úhladě nákladů exekuce, r o

zhod l podle § ]64o,s,ř.Zapoužití§ 254odst.] o,s.ř.

takto:

l. Usnesení soudního exekutora ze dle 29.7.20l6 č,j. 098 EX 061 65/| 0-067 (dále jen ,,dražebni vyh]áška") se

ve výloku lI. opraYuje tak, že správně zní:

Předmětem dřnžby.isou nemovitosti:

- nemovito§ti z{psáné ná L\' č. 359l, okťcs Dččín, obcc a krt, území \'rrnsdorl', vc vlastnic§,i Nemč€k l'liloš, Západní
27J7,.107.í7 \'arn§doff,,lnť. l9.12.!96l, podí| na §polečných částech 69,13/l06856{l, á to:

ncnrrvitosLi
pozenky
parcela výméra nl2
2697/93 119

2692196 ,l19

1692197 2l8

2692198 l19

2692199 l19

ť-, p, i

dťuh pozelnku zpustrb ochlan1'
za§tavčni ptochn :r nádvoi,í

Na pozenrku stoii stavba: \'arnsdot,í, č.p. 2731,2735,2736,2731,2738, b}t. dům
7a§tavčnti p|l)cha i nádvoří

Na pozemku stoji stalba: \'arnsdorí] č.p.2731,2733,2136,2131,2738, b},t. dúm
Zrsaávěná plocha a nádvoři

Na pozenrku stoji sla\bit: \'ařn§doťí; č.p.2734,2735,7136,2137.2738, b!,t. dúm
7astnYěná Flntha a nádvoří

Na pozenrku stoii stavlra: \'arnsdoll, č.p.2731,2735,2136,2137,2738, b},t. dum
zastrvěná p|ocha á nádvoří

část obcc. č. bud()vy Způsob využiti
yal.lrsdorf, č. p.273J, b.,,t. dúnt
27 35, 21 3(t, 2131 , 27 3í]

Na po7enku sloji slavlra: \'arnsdorf, č.p. 273l,2735,2736,2737 ,2738, b] t. dUm

sta.tby
typ stavb}

na paíccle
2692/95
2692/96

2692l91
2.692Ba
2692l99

t],p podil na spolcfuých částech

Č,jednotk] Zpúsob lyužiti na].V jcdnotky doulu a pozcnrkl jednotre
2731/l byt .l8l8 b!,t, z. ó913/5]1280
Spclluvlastníci 6l l21910887, Ncmček Miloš '/,

- nemovito§ti zap§anó na t,\' č. .l8l8, okrcs Dččin, obec a kat. území \'aín§dorf, ve llastnictťí \€mček |\Iiloš, 7,ápadní
2737,.l07J7 \'aťn§doťf, nař. l9.12.196!, podíl l/2. r to:

jcdnolK}-

Č, p. / l},p podil na sí]olcčných částccll
Č,.iednotk), 7pr]sob Ýyužili 7působ ochran.v.iednotky don]u a pozen]lal
2131/l byt
\'"Ynlezeno Y:

b_vt.z. 69.13/53.12110

BLLdova Yarnsdolf, č. p, 2131,2735,2136,2737,2738. b]-.t, dúm, l,V 359l
na parcele 2692195, L\' 359l

2692196, I-V 359l
2.692.191, l,\" 359l
2692118, l-v J59l
2692199, l,v 359i.

@' l,,i



ParceIa 2692195 zn§tivěná plochA s nádvoři 179 m2

2692/L)6 zastavčná plocha a nádvoří l79 m2

2692191 za§tavěná p|ocha r nádvoří 2l8 m2
2692198 zĚstavčná plocha a nádvoří l79 m2

2692199 z^st^\éná plo.ha a nádvoří l79m2
Nen]ovitosli budou draženy s přislušenstvím a souěástmi,

Jedná §€ o podíl id. % na bytoÝé jednotcc č. 2737ll Y ot ci \riřnsdoď.

odůvodnění:

shora citovanou dražební ryhláškou nařídi] soudní exekutora dražební jednání rremovitých věci povinného zapsaných

na Lv 359l. LV 48l8 kat, úz€mi Vanlsdori ve výroku TL dražebni lThlášky byl §pecifikován předmět draŽby

nemovitosti povinného, Při pisernném \5/hotovení došlo k písařské chybě ve qiroku II., když namísto jména NemČek

MiIoš, bylo ve l"ýroku nesprávně uvedeno Nemček Luboš. Protože jde o zjevnou nesprávnost. patrnou i z porovnání se

záhlavím dťažebni \ryhláš§ s výrokem, by!a podle § ]64 o.s,ř, proved§na oprava timto opraMlýnt L}sn€sením.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvoláni do l5 drrů ode dne doručení k příslušnému

soudu prostřednictvífi podepsaného soudniho exekutora.

V Praze dne 9. 8. 20l6
Ls-

Za správnost ryhotovení:
M8I. ]itka Zap|atílková
(zaplatiIkova@ep9.cz)
z pověřeni soudního exekutora
JUDr. Mi|ana U§nula

Rozdělovník:
óprávněný
Iovinný
Luboš Nemček
Fú Rumburk
Mú va.nsdoď
ossz Děčín
vZ,P
Kp Rumburk
EÚ Děčill - Mgr Pálrek
EÚ Prachallce -Mgí, Košina
EÚ Kallory vary Mgl Křivánek

Jl,]Dr. Milan Usnul. v. r.
soudní exekutor
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