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Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní  věci  oprávněného –  VZP ČR, Orlická 4/2020,  130 00 Praha 3; Regionální  pobočka Praha,
pobočka  pro  hl.  m.  Prahu  a  Středočeský  kraj,  Orlická  2020/2,  130  00  Praha  –  Vinohrady,  IČ:
41197518,  proti  povinnému  ŠTĚPÁN  František,  č.p.  111,  288  02  Dvory,  nar. 17.6.1960,  ke  splnění
povinnosti  povinného  uložené  exekučním titulem –  výkaz  nedoplatku  sp.  zn.  2740801262,  který  vydal
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY dne 28.8.2008, a na základě pověření
soudního exekutora č. j. 62Nc5019/2009-5 ze dne 17.2.2009, které vydal Okresní soud v Nymburce, rozhodl 

takto:

I. Usnesení č. j. 030 EX 27060/13-82 ze dne 26.5.2017  se ve výroku II. opravuje tak, že správně
zní:

„Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální ½ nemovité věci povinného, a to:

včetně příslušenství a sučástí:
- porosty,
- oplocení.“

namísto chybného:

„Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální ½ nemovité věci povinného, a to:
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včetně příslušenství a sučástí:
- porosty,
- oplocení.“

Odůvodnění:

Dne 25.5.2017 bylo vydáno usnesení č.j. 030 EX 27060/13-82. V důsledku písařské chyby došlo k výše
uvedené nesprávnosti.

Dle  § 164 zák.  č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  předseda  senátu opraví  v  rozsudku kdykoliv
i  bez  návrhu  chyby  v  psaní  a  v  počtech,  jakož  i  jiné  zjevné  nesprávnosti.  Týká-li  se  oprava  výroku
rozhodnutí nebo není-li  možné provést  opravu ve stejnospisech rozhodnutí,  vydá o tom předseda senátu
opravné usnesení, které doručí účasníkům. Dle § 52 odst. 1 a 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), se pro exekuční řízení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí
přiměřeně  ustanovení  občanského  soudního  řádu.  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  je  exekutor  oprávněn
vykonat  všechny úkony, které  občanský soudní  řád  a  další  právní  předpisy  jinak  svěřují  při  provedení
výkonu rozhodnutí soudu.

Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodl soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola tak, jak je uvedeno ve
výroku I. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.  Odvolání se
podává  k místně  příslušnému  krajskému  soudu prostřednictvím  soudního  exekutora  Mgr.
Jaroslava Homoly. 

V Brně dne 29.5.2017

Mgr. Jan Zdražílek, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 
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