Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomás Vrana • 750 00 Přerov, Komenského 38
tel 581 216 030 • 581 703 079 • 581 202 347 • fax 581 738 020
e-mail: urad@exekuce.cz • internet: www.exekuce.cz • ID datové schránky. dzsg873
Pro platby povinných (dluiníku) -+ CSOB -+ č.ů. 175 236 496 / 0300 -+ var symbo 067931 O
značka oorávněneho:

Naše č.j.:

.

103 Ex 06793/10-88

USNESENÍ
Soudm exekutor JUDr. Tomáš Vrana. se sídlem [xekutor:.keho úřadu Prero\, Komen:.keho 38,
\")'dal Okresní soud \e Vsetíně. pob Valašské
b}la nař11ena exekuce podle pravomocnych a
\ykonateln)'.·ch ro1hodnutí: platební rozkaz ze drn. 16 8.2006. é.j 2Ro787':!006-4 ,')dal Okrc:.m ~oud ,e
Vsetíně. pob Valašské Meziříčí k uspokojení pohledávky oprávnéného· M/\Kl UB s.r.o .. 28.října 219.
70900 Ostrava - Mariánske Hof}, téO 25893718, zast. Mgr. David Junger, ad,okat 28 . října 219/438.
70900 0-,tra\a - Mariánské 1101:. IČO 66250731. proti po\innému: /deněk Knápek. Vidče 38 75653
VidCe. r.č. 520506/080. v částce 6 200 000,00 Kč s příslušenstvím. jako:i' , nákladu exekuce jejichž -.ýše se

pověřen)· pro,edením exekuce na základě usnesení. které
Mez1ríčí dne 18.3.2010. čJ. 44EXE712/2010-12, kterým

určuje

n láštntm rozhodnuum.
ro:thodl takto :

Usneseni ze dne 25.8.2011 103 Ex 06793/10-69, kterym soudní exekutor o \)'dám draíební \')·hlášk) se ,e
\/)roku li opra,uJC zřcJmá chyba v psam takto
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LV 1183
KU pro Zlínský t...raj. KP Valašské Meziřiči
Okres Vsetín
Obec: Vidče
Kod k.u .. 781525 Vidče
Podíl: 1/ 1
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Druh po,emku
plocha a nádvotí
plocha a nádvotí
zahrada
zahrada
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LV 1182
Kl pro Zlínský kraJ. KP Valašské Me1iříčí
Okres: Vsetín
Obec: Vidče
Kod k.ú.: 78 I 525 Vidče

Pozeml...).

=

/pusob vyuliti

l'.a parcele

7cm. stav.

St 89

Jiná Sl

846'2

Jiná st.

896

Odůvodnění:

Dic § 52 c.ř nestanoví-li tento jinak, použiji se pro exekuční ři.tent přiměřeně ustano\cní obéam,kého
soudního řádu "\Jení-li stanoveno jinak. je exekutor oprá\něn \')konat v;echn) úkon). !,.ten: občan-;ki
soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu. soudci. vykonavateli
nebo Jinému z.amčstnanc, soudu.
Dle § 167 odst 2 o.s ř není-li stano\'eno jinak. užije se na usnesení přiměřeně ustano, cní o roz udku.
Dle § 164 o s.ř předseda senátu opraví v rozsudku. kdykoli, i bez náHhu ch) by " psaní a v počtech
jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týka - lt se oprava výroku rozhodnutí nebo není - li mo1ne pro\ést opravu
"e stcJnopisech rozhodnutí, , }dá o tom oprav ne usnesení, ktere doručuje účastníkům. Jdl. - li o opra, u
V) roku rozhodnutí. může odložit \'ykonatelnost rozsudku na dobu. dokud opra\ né rozhodnutí nenabude
právnt moc,
Soudní exekutor ted} \ souladu s § 52 e.ř., § 167 odst. 2 o.s.ř. a § 164 o.s.ř doplňuji parcely 239/2
(KS) 848m2 zahrada a p.č 243 (K'!\) 47m2 zahrada. které b) I) znalcem pojal) ro\néž do ocenění. přičemJ
výsledná cena se nezměnila. neboť vycházela ze znaleckého posudku.

Po u če n í: Proti tomuto usnesen, není odvolání přípustné(§ 202 odst. I pism. k) o.s.ř.).
V Přerově. dne 21.9.2011
Mgr. Rene Moh} la, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JL Dr Tomašem Vránou

