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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: Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25.06.2009, č.j. 57 Nc
898/2009 - 6, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 31.03.2008, č.j. 28 C 593/2007 45, ve věci oprávněného:
GRATO spol. s r.o., se sídlem Palackého 796/57A,
Mariánské Lázně
353 01, IČ: 41033281,
proti povinnému:
Vítězslav Soukup,
bytem Vlačice čp. 1, Vlačice - Vlačice 286 01, nar. 11.11.1948, k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši
126 099,00 Kč s příslušenstvím: úrok z
prodlení 0,10% denně z částky 126 099,00 Kč od 04.02.2006 do zaplacení,
náklady předcházejícího řízení 5 040,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l
t a k t o :
Dražební vyhláška ze dne 1.4.2019 č.j. 098EX 1242/09-233 se opravuje v
písařské chybě ve výroku II., takto: Jedná se o id. podíl 1/3 rekreační chaty
se zahradou v Senohrabech.

Odůvodnění:
Shora citovanou dražební vyhláškou ze dne 1.4.2019 č.j.098EX 1242/09-233
rozhodl soudní exekutor o provedení exekuce způsobem v ní uvedeným.
Soudní exekutor rozhodl o opravě výše citované dražební vyhlášce,neboť
došlo k administrativní chybě.
Poučení:

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

V Praze dne 09.04.2019
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.

