
Exekutorský úřad České Budějovice
soudní exekutor JUDr. Milan Bronec

Šumavská ul. 17, 370 01  České Budějovice, tel: 387436038, e-mail:   urad@exekutor-cb.cz  

Č. j.  EX 736/07-54

U S N E S E N Í 

Soudní  exekutor  JUDr.  Milan  Bronec,  Exekutorský  úřad  České  Budějovice  1,  se  sídlem 
Šumavská 17, 370 01 České Budějovice, Česká republika
pověřený k provedení exekuce  usnesením o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem Plzeň-sever ze 
dne 20.11.2007 č.j. 4 Nc 2228/2007-3, 

na návrh oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se 
sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4 - Krč, IČ: 47114321

proti povinnému:
Petr Marvan, bytem Sídliště 808, Třemošná, IČ: 45337764, RČ: 
730501/2110

pro pohledávku ve výši 35.492,- Kč s přísl. 

rozhodl takto:  

I.         V Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 8 EX 736/07-51 ze dne 05.04.2016, kterým se nařizuje 
dražba nemovitých věcí povinného  Petra Marvana,  Sídliště 808,  Třemošná,  330 11,   se opravuje  výrok 
usnesení č. I., třetí odstavec, věta první na str. první,  kde je chybně uveden čas ukončení elektronické 
dražby. Výrok č. I., třetí odstavec, věta první, má správně znít:

„Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den – 11.05.2016 ve 12:30:00 hod.“ 

V ostatním zůstává usnesení nedotčeno.

O d ů v o d n ě n í

Při  vyhotovování usnesení  č.j.  8  EX  736/07-51 ze dne 05.04.2016 došlo k písařské chybě, která byla 
opravena tak jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Dojde-li k chybě v psaní, počtech, jakož i jiné zjevné 
nesprávnosti  v úvodní  části  rozhodnutí  (záhlaví),  ve  výroku  rozhodnutí,  odůvodnění  či  předepsaného 
poučení, opraví se tyto zřejmé nesprávnosti dle § 164 o.s.ř., a to i bez návrhu. 

Poučení:     Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v 
Plzni Okresnímu soudu v Plzni prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.

V Českých Budějovicích, dne 11.04.2016
 

JUDr. Milan Bronec v.r.
soudní exekutor 

vyřizuje: Mgr. Michal Petřík

mailto:bronec@mail.tele2.cz

		2016-04-11T08:09:24+0200


		2016-04-11T08:11:51+0200




