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U S N E S E N Í

Exekutorský  kandidát  Mgr.  Pavel  Tintěra,  pověřený  soudním  exekutorem  Exekutorského  úřadu  v 
Rakovníku  JUDr.  Hanou Šajnerovou,  se  sídlem  Husovo  nám.  22,  269  01 Rakovník,  ve  věci  výkonu 
exekuce oprávněného  1) MUDr. Jiřina Fürstová, trv. bytem  Na Okruhu 2,  460 00 Liberec, nar. 
05.09.1940, 2) Jiří Jonáš, trv. bytem Oldřichova 21, 120 00 Praha 2, nar. 30.04.1932, 3) MUDr. 
Libuše Kolářová, trv. bytem  Čechovská 69,  269 22 Příbram 8, nar.  10.07.1964, všichni práv. 
zast.  JUDr.  Vladimír  David,  advokát,  Mírové  nám.  48,  440  01 Louny proti  povinnému  1) Ladislav 
Brejcha,  trv. bytem  Kasejovice 42,  335 44 Kasejovice, nar.  16.02.1960 pro vymožení peněžité 
pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce, a 
v souladu se zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů rozhodl  t a k t o :

Usnesení  o nařízení  dražebního  jednání  (dražební  vyhláška)  ze  dne  4.4.2013,  č.j.  087  Ex 
535/07-92 ve znění opravného usnesení ze dne 5.4.2013, č.j. 087 Ex 535/07-93 se ve výroku 
II.  prvním  odstavci  mění  tak,  že  původní  označení  nemovitosti  a  jejího  příslušenství  se 
nahrazuje slovy:

„II. Předmětem dražby jsou nemovitosti : 

rodinný  dům č.p.  41 v  Kasejovicích  na parcele  číslo  St.  80,  rodinný dům č.p.  42 v 
Kasejovicích na parcele číslo St. 81, budova bez čp/če (zem.stav.) na parcele číslo St. 
79, parcela číslo St. 79 o výměře 24m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo St. 
80 o výměře 287m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela číslo St. 81 o výměře 584m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek číslo parcely 51 o výměře 671m2 (zahrada) a 
pozemek číslo parcely 52 o výměře 610m2 (zahrada), zapsané na listu vlastnictví číslo 
61  pro  katastrální  území  Kasejovice,  obec  Kasejovice  u  Katastrálního  úřadu  pro 
Plzeňský  kraj  se  sídlem v Plzni,  Katastrální  pracoviště  Plzeň-jih,  včetně venkovních 
úprav a inženýrských sítí (vodovodní přípojka, přípojka kanalizace a přípojka elektro).“

O d ů v o d n ě n í :

Dne  15.6.2007 vydal  Okresní soud Plzeň - jih usnesení č.j.  9 Nc 2732/2007-15, kterým byla nařízena 
exekuce na majetek povinného a jejím provedením byla pověřena JUDr. Hana Šajnerová, soudní exekutor 
Exekutorského úřadu v Rakovníku.

Dne 4.4.2013 vydal exekutor usnesení č.j. 087 Ex 535/07-92, kterým bylo na den 27.6.2013 nařízeno 
elektronické dražební jednání. Dne 5.4.2013 vydal exekutor opravné usnesení č.j. 087 Ex 535/07-93, 
kterým opravil chybné označení příslušeného katastrálního pracoviště ve výroku II. Ve výroku II. tohoto 
usnesení pak byly rovněž specifikovány nemovitosti, které jsou předmětem dražby.

Po vydání usnesení o nařízení dražby a opravného usnesení bylo zjištěno, že ke dni 15.11.2012 došlo 
k provedení  obnovy katastrálního  operátu  č.j.  OO-3/2010-433,  v jejímž důsledku došlo také u všech 
pozemků ke změně jejich výměr.

Podle  §  52  odst.  1  exekučního  řádu  (120/2001  Sb.)  nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  použijí  se  pro 
exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 52 odst. 2 exekučního 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, soudci, vykonavateli nebo 
jinému zaměstnanci soudu.



Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu (zde soudní exekutor) 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  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. Podle § 167 o.s.ř. není-li stanoveno jinak, užije se na usnesení  
přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Protože výrok II. usnesení o nařízení dražebního jednání ve znění opravného usnesení obsahoval zjevnou 
nesprávnost  v označení  výměr  exekučně  postihnutých  pozemků,  byla  tato  nesprávnost  odstraněna 
vydáním  tohoto  opravného  usnesení,  které  opravuje  celé  znění  části  výroku  II,  resp.  část  výroku 
označující nemovitosti a její příslušenství. V ostatním zůstává předmětné usnesení beze změny.

Poučení : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Rakovníku dne 06.05.2013

Mgr. Pavel Tintěra, exekutorský kandidát v.r.
pověřený soudním exekutorem JUDr. Hanou Šajnerovou

Za správnost vyhotovení:
Jitka Kůsová, pověřená soudním exekutorem 
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