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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad Hodonín, se sídlem Sadová 15, 695 01 Hodonín, pověřený
k provedení exekuce usnesením na nařízení exekuce vydaném Okresním soudem v Mladé Boleslavi ze dne 28.06.2017, č. j.: 30
EXE 1353/2017-11,
proti povinnému:

Petra Mertová, bytem 17. Listopadu č.p. 1334, Mladá Boleslav, dat. nar.: 17.05.1975,

na návrh oprávněného:

Bytové družstvo BENEFIT, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec-Liberec I-Staré Město,
IČ: 25461541,

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému , náhradu nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 6.200,- Kč a
povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a exekutorovi
náklady exekuce, rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") o opravě exekučního příkazu t a k t o:

Ι. Dražební vyhláška soudního exekutora Exekutorského úřadu Hodonín Mgr. Kamila Brančíka ze dne 13.11.2017, č. j.:

007 EX 3159/17-19, se ve výroku I. opravuje tak, že místo chybně uvedeného „...k vymožení povinnosti povinného
zaplatit oprávněnému 0,- Kč s přísl., oznamuje konání dražebního roku:...“ se správně uvádí „..ke splnění povinnosti
sestávající z: Vyklizení bytu č. 1334/312 v 5.nadz. podlaží domu č.p. 1334,1335,1336 a 1337, ve vchodu č.p. 1334, ul.
17. listopadu, Mladá Boleslav II. „.
Odůvodnění:

Na základě Pověření soudního exekutora vydaného Okresním soudem v Mladé Boleslavi ze dne 28.06.2017, č. j.: 30
EXE 1353/2017-11, byla zahájena exekuce na majetek povinného splnění povinnosti sestávající z: Vyklizení bytu č. 1334/312 v
5.nadz. podlaží domu č.p. 1334,1335,1336 a 1337, ve vchodu č.p. 1334, ul. 17. listopadu, Mladá Boleslav II. a nákladů exekuce.
Exekutor vydal dne 13.11.2017 dražební vyhlášku č. j.: 007 EX 3159/2017-19, kterou oznámil provedení dražby movitých
věcí, kde byl chybně uveden výrok I.
Podle ust. § 164 o.s.ř. se opraví 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 se opravné usnesení, které se doručí účastníkům.
Vzhledem ke shora uvedenému rozhodl exekutor podle ust. § 164 o.s.ř. a ust. § 52 e.ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení a provedl opravu chybně uvedeného údaje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1písm. k) o.s.ř.).
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb (§ 10 odst. 1vyhl. č.
418/2001 Sb., §48 odst. 4 o.s.ř., §28c odst. 1 vyhl. č. 37/1992 Sb.) budou zaslány k písemné žádosti účastníka
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, vyhotovené v elektronické podobě a opatřené
uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo budou předány účastníkovi v sídle exekutorského
úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 Kanc. řádu – stavovského předpisu EKČR ze dne 23. 5. 2002).

V Hodonínu dne 14.11.2017
_______________________
Mgr. Kamil Brančík
soudní exekutor
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