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181 EX 17420/15-248

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce 
exekučním soudem: Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí, pověření ze dne 24. 11. 2015, č. 
j. 44 EXE 2408/2015-10, v exekuční věci oprávněného: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, sídlem Na 
Pankráci 1724/129, Praha, 14000, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát, sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 
10100, proti povinnému: LACINA JIŘÍ, nar. 20. 04. 1963, bytem Vidče 169, Vidče, 75653, pro vymožení 
peněžitého plnění oprávněného, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

takto:

I. V usnesení ze dne 13. 11. 2017, č. j. 181 EX 17420/15-241, se výrok IV. písm. e) opravuje 
takto: 

soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá věcná břemena, 
výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, a to 
s tím, že věcné břemeno užívání nemovitých věcí uvedených ve výroku IV. písm. a) tohoto 
usnesení ve prospěch paní Zdeňky Lacinové, nar. 9. 11. 1939, evidované k datu vydání tohoto 
usnesení v katastru nemovitostí, zaniklo smrtí osoby z věcného břemene oprávněné, a to 
dnem úmrtí 26. 4. 2014.

II. V ostatním zůstává dotčené usnesení beze změn.

O d ů v o d n ě n í :

V usnesení ze dne 13. 11. 2017, č. j. 181 EX 17420/15-241, kterým byla nařízena elektronická dražba 
nemovitých věcí povinného, byl ve výroku IV. písm. e) vlivem písařské chyby nesprávně uveden výrok, ve 
kterém jsou uvedeny nemovité věci povinného.

Dle ustanovení § 164 o.s.ř. 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 ustanovení § 52 odst. 1 e.ř. nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně 
ustanovení občanského soudního řádu.

Na základě shora uvedeného soudní exekutor rozhodl o opravě výroku IV. usnesení ze dne 13. 11. 
2017, č. j. 181 EX 17420/15-241 ve smyslu ustanovení § 164 o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 e.ř., tak, jak je 
uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Karlových Varech dne 13. 11. 2017
__________________________
Mgr. Lukáš Křivánek
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