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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01
Liberec I, Staré Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení č.j. 101 Nc 571/2008-10, ze dne 2.7.2008, které vydal Městský soud v Brně,
kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: TRANSFIN INTERNATIONAL s.r.o., Radlická 103, 15000, Praha 5, IČ 47539666
proti povinnému: MIROSLAV ZIZLER, HUSOVA 165/5, 60200, BRNO-STŘED - STARÉ BRNO,
r.č.581202/1512, adresa pro doručování Věznice Pardubice, PP 18, 53044, Pardubice
za účasti manželky povinného: Zizlerová Olga, Josefská 424/23, 60200, Brno, r.č.606108/1356
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .................................................. 64 898,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) s použitím
ustanovení § 164 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád, OSŘ)

takto:
Údaj o termínu dražebního jednání nařízeného usnesením soudního exekutora č.j. 131 EX 55/08-187
ze dne 9.11.2010 na den 19.1.2010 se opravuje na 19.1.2011.
Odůvodnění:
Ve shora uvedeném exekuční řízení vydal soudní exekutor dne 9.11.2010 usnesení č.j. 131 EX 55/08-187,
jímž nařídil další dražební jednání k prodeji nemovitostí ve společném jmění manželů povinného a jeho
manželky. Následně soudní exekutor zjistil, že usnesení obsahuje chybný údaj o termínu dražebního jednání,
neboť tento byl již v minulosti.
Dle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Dle odst. 2, nestanoví-li tento zákon jinak,
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.
Dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád předseda senátu opraví v rozsudku 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 rozsudku na dobu, dokud
opravné usnesení nenabude právní moci.
Dle § 167 odst. 2 o.s.ř. se užijí ustanovení o rozsudku přiměřeně na usnesení, není-li stanoveno jinak.
Vzhledem k tomu, že shora jmenovaná vada usnesení je zřejmou nesprávností vzniklou při vyhotovení
rozhodnutí, soudní exekutor rozhodnutí tímto usnesením v souladu s uvedenou právní úpravou opravil.

P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Brně,
prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení v původním znění.
(Sp. Zn. oprávněného: )

V Liberci dne 10.11.2010

Otisk úředního razítka
Soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r.

Vyřizuje: Mgr. Svoboda
Za správnost vyhotovení:
Stanislav Foršt DiS.

