Sp.zn. 048 EX 00259/16

USNESENÍ
Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská
40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal
Okresní soud v Ústí nad Labem dne 5.1.2017 pod č.j. 72 EXE 3632/2016-15, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 7 C
377/2015-35 ze dne 19.11.2015, který nabyl právní moci dne 9.1.2016, vykonatelného dne
13.1.2016, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
truconneXion, a.s., se sídlem Boleslavská 199 če. 199, Kosmonosy 293 06 , IČ: 25130331 ,
nar. právní zástupce JUDr. Josef Donát, advokát se sídlem Na Pankráci čp.1683 / čo.127,
Praha - Praha 4 140 00,
proti povinnému:
Vladimír Kříž, bytem Proboštov čp. 15, Malečov - Proboštov, 400 02, 4.5.1983
rozhodl
takto:
V usnesení sp.zn. 048 EX 00259/16-083 ze dne 1.10.2020 a sp. Zn. 048 EX 00259/16-072 ze
dne 2.6.2020 , které vydal soudní exekutor JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad
Praha 8, se opravuje písařská chyba v bodě II. usnesení, kde je nesprávně uvedeno Pozemektrvalý travní porost, parcela č. 47 o výměře 4081 m2, neboť tento není nemovitostí ve
společném jmění manželů, zapsaných na listu vlastnictví č. 249 u Katastrální úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, katastrální území Proboštov u Tašova, a
to: Pozemek- zahrada, parcela č. 53 o výměře 517 m2 Pozemek- zahrada, parcela č. 53 o
výměře 517 m2 Pozemek- zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 62/1 o výměře 506 m2,
součástí je stavba: Proboštov Proboštov, č.p. 15, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.:62/1 ,
které jsou předmětem dražby. Jinak vše zůstává beze změn budou draženy nemoviti zapsané
na LV 249 výše uvedeného katastrálního území.
Odůvodnění:
V písemném vyhotovení výše uvedených usnesení došlo k písařské chybě, kdy bylo omylem
uvedeno Pozemek- trvalý travní porost, parcela č. 47 o výměře 4081 m2, který není
předmětem společného jmění manželů uvedeného na LV 249. Parcela č. 47 o výměře 4081
m2 je nesprávně identifikována, nená LV a také nebyla ohodnocena znalcem. Z tohoto
důvodu vydal soudní exekutor toto opravné usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. k) o.s.ř.)

V Praze 9, dne 2.10.2020
JUDr. Katarína Maisnerová

soudní exekutor

