č.j. 081 EX 06756/14-283

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního
soudu v Tachově ze dne 13.5.2014, č.j. 11 EXE 2574/2014, které nabylo právní moci dne 24.7.2014, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného elektronický platebního rozkazu Okresního soudu v Tachově č. j. 23 EC
1481/2012-5 ze dne 2.10.2012, který nabyl právní moci dne 4.12.2012, vykonatelného dne 4.12.2012 v exekuční
věci
oprávněného: Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí čp.808 / čo.66, 110 00 Praha - Praha 1 , IČ:
27646751, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, 140 00 Praha - Michle
proti povinnému: Jiří Polanský, bytem Lesná čp. 1, Lesná - Lesná 347 01, nar. 5.7.1976
pro - Jistina 2 462,00 Kč
- soudní poplatek 800,00 Kč
- náklady právního zastoupení 6 480,00 Kč
- úrok z prodlení 82,00 Kč
- Náklady oprávněného 2 904,00 Kč
- Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 16 557,04 Kč).

rozhodl takto:
Dražební vyhláška č.j. 081 EX 06756/14-279 ze dne 2.6.2022, kterou soudní exekutor rozhodl o provedení
elektronické dražby nemovité věci

se opravuje tak,
že výrok č. V. tohoto usnesení správně zní: Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a
jejího příslušenství, tedy na částku 33.334,- Kč.
Odůvodnění:
Ve výše uvedené exekuční věci soudní exekutor zjistil, že v usnesení č.j. 081 EX 06756/14-279 ze dne
2.6.2022 byla chybně uvedena částka nejnižšího podání. Jelikož se jedná o zřejmou chybu v psaní, kterou lze opravit
opravným usnesením, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. Jinak zůstává
usnesení - dražební vyhláška beze změn.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

I n f o r m a c e :
Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu
EKČR); na žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na základě zákonné či podzákonné úpravy plynoucí z právního
řádu České republiky.
V Praze dne 13.6.2022

JUDr. Marcel Smékal v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Zuzana Skalická
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. Marcelem Smékalem

