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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení/pověření, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne 
14.9.2011 pod č.j. 15EXE 6940/2011-7, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního 
titulu - rozsudek č. j. 14 EC 3049/2010-41, který vydal Okresní soud ve Znojmě dne 27.4.2011, rozhodl ve 
věci uspokojení pohledávky

oprávněné(ho): IFIS investiční fond, a.s., Vodičkova 791/41, 110 00  Praha 1 - Nové Město, IČ:24316717
zast. Mgr. Marek Indra, advokát, Čechyňská 361/16, 602 00  Brno

proti 
povinné(mu):    Marie Kučerová, Přímětická 3507/3, 669 02  Znojmo, nar. 6.2.1948

v částce 35 443,17 Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny, 

takto:

Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání č.j. 093 EX 1396/2011 – 260 ze dne 13.11.2018, 
které v části III. znělo:

„pozemek p. č. 1593 ostatní plocha ve vlastnictví povinné zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec a katastrální 
území Znojmo na listu vlastnictví č. 449“

se opravuje na správné znění:

„pozemek p. č. 1593 ostatní plocha ve vlastnictví povinné zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Znojmo a 
katastrální území Konice u Znojma na listu vlastnictví č. 449“

    Odůvodnění:

Dle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (o.s.ř.) ve spojení § 55b odst. 1 
exekučního řádu soudní exekutor opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož 
i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve 
stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku 
rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. 

Chybou psaní a techniky došlo ke skutečnosti, že v usnesení č.j. č.j. 093 EX 1396/2011 – 260 ze dne 
13.11.2018 ve výroku III. bylo nesprávně uvedeno: pozemek p. č. 1593 ostatní plocha ve vlastnictví 
povinné zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Znojmo, pro obec a katastrální území Znojmo na listu vlastnictví č. 449, když správně mělo 
být uvedeno: pozemek p. č. 1593 ostatní plocha ve vlastnictví povinné zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Znojmo a 
katastrální území Konice u Znojma na listu vlastnictví č. 449.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl soudní exekutor, tak jak je výše uvedeno.



V ostatním zůstává usnesení o nařízení dražebního jednání v platnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze prostřednictvím soudního exekutora podat odvolání ke 
Krajskému soudu v Brně ve lhůtě 15ti dní od doručení tohoto usnesení. 

V Třebíči dne 21.11.2018

JUDr. Jiří Tomek
  soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Magdalena Brabcová
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