č.j.: 145 EX 61/16-94
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000
Praha 10, pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Chomutově ze dne 25.04.2016 č.j. 26 EXE
10282/2016-11, podle vykonatelného notářského zápisu sepsaného JUDr., PhDr. Josefem Marcelem, notářem, zn.
NZ 56/2016 ze dne 28.01.2016, k uspokojení pohledávky oprávněného: S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Podlesní
1827, Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, práv. zast. advokátem JUDr. Ing. Pavel Novák Ph.D., se sídlem Benešovská
1897/24, Praha 10, proti povinnému: Jiří Polanský, bytem Moravská 3174, Chomutov, IČ: 65078071, RČ:
500725/089, rozhodl dle ust. § 164 o.s.ř.
takto:
I.
Usnesení o nařízení dražby nemovité věci povinného (dražební vyhláška) č.j. 145 EX 61/16-88 ze dne
3.1.2017 se opravuje tak, že ze slovního označení listiny umístěné v textu před výrokem I. se vypouští slovo
„elektronické“ a dále se ve výroku II. označení dražených nemovitých věcí opravuje tak, že toto nově zní:

kdy tyto nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s jejich příslušenstvím a součástmi jako
soubor tvořící celek.
Odůvodnění:
Ve smyslu ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.

V Praze dne: 10.01.2017
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Osoby, kterým se doručuje rozhodnutí:
S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, Petřvald u Karviné
Jiří Polanský, bytem Moravská 3174, Chomutov
manžel povinného
osoby dotčené rozhodnutím
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis bez otisku razítka a podpisu, vyhotovený v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní
pošta), se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a stavovského
předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu).

