Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník

Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka

tel: 315 629 999, fax: 315 627 999
e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz

Sp.zn.: 031 Ex 1137/17 - 89

USNESENÍ
V exekuční věci pod č. Ex 1137/17 na základě exekučního titulu - platební rozkaz: č.j.6 C 25/2017-16, který vydal
Okresní soud v Nymburce dne 27.02.2017 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 18.05.2017, platební
rozkaz: č.j.7 C 78/2018-14, který vydal Okresní soud v Nymburce dne 20.03.2018 a který se stal pravomocným a
vykonatelným dne 10.04.2018 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j. 23 EXE 1293/2017-11,
který vydal Okresní soud v Nymburce, dne 10.10.2017, o vymožení pohledávky oprávněného: Bytové družstvo
Sluneční vrch - Etapa 1, Armádní 876, 289 24 Milovice - Mladá, IČ:02258226, zast. Mgr. Pavel Motl, advokát,
Jaselská 1391, 293 01 Mladá Boleslav, proti povinnému: František Koudelka., Armádní 877, 289 23 Milovice,
nar. 25.10.1987, zast. Město Milovice, opatrovník, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice nad Labem,

IČ:00239453,
soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka rozhodl o opravě usnesení o nařízení dražebního jednání.

I. soudní exekutor vydal dne 21.1.2019 usnesení č.j. 031 EX 1137/17 - 82, kterým rozhodl o provedení elektronické
dražby. Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 26.2.2019 v 10.00 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.2.2019 nejdříve ve 12.00 hodin.

Usnesení č.j. 31 EX 1137/17-82 ze dne 21.1.2019 se v bodě II. opravuje a správně zní:
II. Předmětem dražby je družstevní podíl povinného v družstvu Bytové družstvo Sluneční
vrch - Etapa 1, Armádní 876, 289 24 Milovice - Mladá, IČ:02258226, zapsaném v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr 8054, kdy z družstevního podílu
povinného plynou členská práva a povinnosti povinného k nájmu bytové jednotky č. 877/22,
ve 4. Podlaží bytového domu č.p. 877 stojícím na pozemku parc. č. 5224, zapsaném v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Nymburk, pro obec MIlovice, katatsrální území Benátecká Vrutice na listu vlastnictví č. 1990.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 21.1.2019 usnesení č.j. 031 EX 1137/17 - 82, kterým rozhodl o provedení elektronické
dražby. Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 26.2.2019 v 10.00 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.2.2019 nejdříve ve 12.00 hodin. N8sledně
bylo zjištěno, že došlo k chybnému označení předmětu dražby ve výše uvedené dražební vyhlášce. V osotním zůstává
dražební vyhláška v platnosti.
Podle § 28 exekučního řádu se úkony exekutora považují za úkony soudu. Podle § 52 odst. 2 exekučního řádu, 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 opraví v exekučním příkazu kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné
nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá
o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost
rozhodnutí na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci (§ 52 odst. 1, 2 e.ř. ve spojení s § 164 o.s.ř.).
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Mělníku dne 28.01.2019

JUDr. Roman Chaloupka
soudní exekutor
Exekutorský úřad Mělník

Usnesení se doručuje:
- Mgr. Pavel Motl, advokát
- Město Milovice, opatrovník
- Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP v Nymburku
-Městský úřad Milovice
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
- Česká správa sociálního zabezpečení
- Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Nymburk
- Městský úřad Lysá nad Labem
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