
č.j.: 180 EX 12082/14-103
č.o.: 

U S N E S E N Í
Mgr.  Zuzana  Sobíšková,  soudní  exekutor,  provádějící  exekuci  na  základě:  pověření  Okresní  soud  v 
Chrudimi, č.j.  22 EXE 2871/2014-16,  ze dne 02.01.2015, ve prospěch oprávněného  Pitambera s.r.o.,  Na 
Florenci 1332/23, 11000, Praha, IČ 05569419, zast. Mgr. JAN DAJBYCH, advokát, Vinohradská 3330/220a, 
10000,  Praha a  v  neprospěch  povinného  FRANTIŠEK  SAUER,  Dvořiště  21,  53944,  Leština,  nar. 
17.09.1960,  IČ  14550768,  rozhodl  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  120/2001  Sb., 
Exekučního řádu,

takto:

I. Usnesení soudního exekutora ze dne 04.06.2020, č.j.: 180 EX 12082/14-87, se ve výroku III. opravuje 
tak, že správně má výrok znít:
III. Předmětem dražby jsou nemovité věci:
Ideální spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/3 na nemovité věci:

II. Ostatní části opravovaného usnesení zůstávají nadále beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 04.06.2020, č.j.: 180 EX 12082/14-87, byla nařízena elektronická dražba nemovitých věcí 
povinného.  Ve  výroku  III.  tohoto  usnesení  nebyl  v  důsledku  administrativní  chyby  v  psaní  uveden 
spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/3, jež je předmětem elektronické dražby nemovitých věcí.

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez otisku razítka  a  bez  podpisu,  jedná  se  o  dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.



Dle ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s ust.  § 164 občanského soudního řádu je soudní exekutor 
oprávněn kdykoliv i bez návrhu opravit chyby v počtech, v psaní, jakož i zjevné nesprávnosti. S ohledem na 
nesprávnost v psaní a počtech rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Dle  ust.  §  55c  odst.  4  exekučního řádu bylo-li  vydáno opravné usnesení  týkající  se  výroku rozhodnutí  
soudního exekutora, běží lhůta k podání odvolání znovu od právní moci opravného usnesení.

Soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, a usnesení změnil z důvodu chyby 
v psaní v původním rozhodnutí. 

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odvolacímu soudu, 
kterým je Krajský soud v Hradci Králové, a to prostřednictvím soudního exekutora.  

V Praze dne 9.6.2020 

otisk úředního razítka
Mgr. Kateřina Jančíková, v.r.

exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

Doručuje se:
Oprávněný, povinný
Sauer Miroslav
Sauer Vladislav Ing.
ČEZ Distribuce, a. s.
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí
JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor EÚ Litoměřice

Obecní úřad Leština (vyvěsit na úřední desku)
Obecní úřad Kohoutov (vyvěsit na úřední desku)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
FÚ – Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě
FÚ – Územní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
ČSSZ, VZP ČR
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez otisku razítka  a  bez  podpisu,  jedná  se  o  dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.


	U S N E S E N Í

		2020-06-10T10:50:42+0200
	Mgr. Kateina Janíková




