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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, se
sídlem Bryksova 763/46, 198 00 Praha - Praha 9, pověřený provedením exekuce
na základě usnesení: Okresního soudu v Opavě ze dne 05.03.2007, č.j. 29 Nc
381/2007-8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.03.2005, č.j.
27 Sm 49/2005-16, ve věci oprávněného:
MOL Česká republika, s.r.o., se
sídlem Purkyňova 2121, Praha 110 00, IČ: 49450301 , právní zástupce Mgr.
Petr Veselý, advokát se sídlem Široká če. 36, Praha 110 00, právní zástupce
Mgr. Petr Veselý, advokát se sídlem Široká če. 36, Praha 110 00,
proti
povinným: 1) Jana Richtarová, bytem Skřipov čp.85, Skřipov - Hrabství 747
41,
nar. 19.03.1964, 2)
Pavel Richtar, bytem Hrabství čp.85, Skřipov Hrabství 747 41,
nar. 04.10.1963, právní zástupce Mgr. Martin Hofman,
advokát se sídlem Solná čp.447 / čo.27, Opava - Město 746 01 ,
k
uspokojení
pohledávky
oprávněného
ve
výši
1 458 910,49
Kč
s
příslušenstvím: směnečná odměna 4 863,05 Kč, náklady předcházejícího řízení
122 345,90 Kč, úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 1 458 910,49 Kč od
23.12.2004 do zaplacení, náklady oprávněného: 19 384,20 Kč, jakož i k
úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l
t a k t o :
Dražební vyhláška ze dne 29.3.2022 č.j. 098 EX 00824/07-267 se opravuje
v určení dražených nemovitostí, a to tak, že předmětem dražby jsou:
Nemovitosti: pozemky pod RD zapsané na LV 174.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 29.3.2022 Dražební vyhlášku č.j. 098 EX
00824/07-267, kde bylo chybně uvedeno, že předmětem dražby je o rod. dům v
obci Skřipov, okres Opava. Předmětem dražby jsou však výlučně pozemky
zapsané na LV 174, nikoliv pak RD jiného vlastníka zapsaný na LV 190.
Z tohoto důvodu rozhodl soudní exekutor o opravě dražební vyhlášky, jak je
uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

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

V Praze dne 29.03.2022
JUDr. Milan Usnul, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Michaela Plánská
z pověření soudního exekutora
JUDr. Milana Usnula

L.S.

V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu
vyhotoveného za součinnosti provozovatele poštovních služeb Vám bude na základě Vaší
písemné žádosti tento dokument zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předán v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

