
      121 CD 16/13-9

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
2728/3a, 301 00 Plzeň,  oprávněný dle § 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení
dobrovolné dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení dobrovolné
dražby uzavřené mezi soudním exekutorem JUDr. Vendulou Flajšhansovou a navrhovatelem Mgr.
Annou Zinglovou,  se  sídlem  Bratří  Čapků 1851/24,  101 00 Praha  10,  insolvenčním správcem
dlužníka Jaroslava Fraita, nar. 15.10.1951 a dlužnice Lenky Fraitové, nar. 23.3.1962, oba bytem
Kasejovice č.p. 224

rozhodl takto:

 Usnesení – dražební vyhláška o dobrovolné dražbě č.j. 121 CD 16/13-7 ze dne 30.9.2013 se 
tímto opravuje tak, že ve výroku II. má být uvedeno:

Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovitosti:

– parcela St. 243 o velikosti 329 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 

– budova  v části obce Kasejovice, č.p. 224, rod. dům postavený na parcele St. 243 

vše zapsáno v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Plzeň-jih, pro obec 557862 Kasejovice, katastrální území 664308 Kasejovice, na listu 
vlastnictví č. 786, ve společném jmění manželů Jaroslava Fraita a Lenky Fraitové, s příslušenstvím 
jako je např. stodola, dílna se skladem, skleník, studna, venkovní úpravy, přípojky IS a vjezdová 
vrata.

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu,  že  v písemném vyhotovení  Usnesení  –  dražební  vyhláška  o  dobrovolné
dražbě č.j. 121 CD 16/13-7 ze dne 30.9.2013 došlo k nesprávnosti, když nebyla správně uvedena
stavební parcela, na které stojí rod. dům 

-  budova  v části obce Kasejovice, č.p. 224, rod. dům postavený na parcele St. 243, rozhodl
soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Soudní exekutor proto rozhodl výše uvedeným způsobem o opravě usnesení č.j. 121 CD 16/13-7.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

V Plzni  dne 25.10.2013                         JUDr. Vendula Flajšhansová, v.r.
                          soudní exekutor          


		Haunerová Milena <haunerova@exekutori.com>
	2013-10-25T09:45:45+0200
	JUDr. Vendula Flajšhansová
	Vygenerováno evidenčním systémem exekutorského úřadu




