
35 EX  1016/10-86

U s n e s e n í

Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jihlava, se sídlem Královský
vršek 25, Jihlava, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal   Okresní soud v
Jihlavě  dne 30.8.2010,  č.j. 2EXE 3154/2010-15, a kterým byla nařízena exekuce vykonatelného
exekučního titulu:  rozhodčí nález: č.j.29990/10, který vydal rozhodce  Bc. Michal Kelíšek dne
15.4.2010 a který se stal pravomocným dne 26.4.2010 a vykonatelným dne 30.4.2010, k uspokojení
pohledávky oprávněného: CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00  Praha 5,
IČ:25085689, zast. Mgr. Michaela Fuchsová, advokátka, AK Karla Engliše 5/3208, 150 00
Praha 5, IČ:63629372 , zn. 9941175100,reg.č.108759,  proti povinnému:   Josef Černý, Doupě
38, 588 56  Telč, r.č.510921/065 rozhodl

t a k t o :

Usnesení vydané Mgr. Radkem Karafiátem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu
Jihlava, se sídlem Královský vršek 25, Jihlava, ze dne 26. 3. 2014, č.j. 35 EX 1016/10-82 (dražební
vyhláška) se  opravuje tak, že výroku II. tohoto usnesení zní následovně:

II. Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to parcely parcelních čísel st. 43 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 549 m2 (součástí pozemku je stavba a to budova číslo popisné 38 – bydlení),
69/6 - zahrada o výměře 695 m2, 3055 - ostatní plocha o výměře 5210 m2 a 3239 - trvalý travní
porost o výměře 376 m2, zapsané v katastru nemovitostí, který vede: Katastrální úřad pro
Vysočinu, KP Telč na listu vlastnictví číslo 36 pro obec  a katastrální území Doupě, které jsou
součástí společného jmění manželů povinného a Olgy Ivanovny Mazur Franckevičové, nar.
16.4.1950, Doupě 38, 588 56  Telč.

O d ů v o d n ě n í

Usnesení vydané Mgr. Radkem Karafiátem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu
Jihlava, se sídlem Královský vršek 25, Jihlava, ze dne 26. 3. 2014, č.j. 35 EX 1016/10-82, vydal
soudní exekutor dražební vyhlášku.

Při vyhotovení tohoto usnesení (dražební vyhlášky) došlo k chybné identifikaci nemovitostí,
které jsou předmětem dražby a to tak, že pozemky byly identifikovány dle předchozího zápisu
v katastru nemovitostí, tj. místo správného zápisu pozemku parcelní číslo 3055, bylo chybně
uvedeno parcelní číslo 222/2 a místo správného zápisu pozemku parcelní číslo 3239 – o výměře
376, bylo chybně uvedeno parcelní číslo 222/13 – o výměře 388 m2.

Dále soudní exekutor identifikoval nemovivotsti v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb.

P o u č e n í : Proti  tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Jihlavě dne 14.4.2014

Mgr. Radek Karafiát
                   soudní exekutor
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