
Číslo jednací 156 EX 1095/16-112
Uvádějte při veškeré korespondenci

Značka oprávněného: 351741/1, Mgr. Jan Mercl

U s n e s e n í

JUDr.  Milan  Makarius,  soudní  exekutor  Exekutorského  úřadu  Praha-západ,  se  sídlem
Plzeňská 276, 151 23 Praha 5, na základě pověření Okresního soudu v Mělníku ze dne 15. 08.
2016, č. j. 16 EXE 1549/2016-23, rozhodl v exekuční věci oprávněného: Hypoteční banka, a.s.,
IČ:  13584324,  se  sídlem  Radlická  333/150,  150  00 Praha  5, proti  povinnému:  1) Ondřej
Koritenský,  nar.  23.  08.  1972,  bytem  Pod  Pekařkou  513/10,  147  00 Praha  4,  2) Lucie
Koritenská, nar.  23. 02. 1982, bytem  Na Výsluní č.p. 1304,  277 11 Neratovice,  k uspokojení
pohledávky 3.400.000,- Kč s příslušenstvím,

t a k t o :

Usnesení ze dne 20. 03. 2020, č. j. 156 EX 1095/16-108, se v bodu II. opravuje tak, že se údaj:

„vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1114, pro obec Nelahozeves, katastrální území 106, vedeném

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.“ nahrazuje údajem

„vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1114, pro obec Nelahozeves, katastrální území 702781 Lešany

u  Nelahozevsi,  vedeném u  Katastrálního  úřadu  pro  Středočeský  kraj,  Katastrální  pracoviště

Mělník“.

O d ů v o d n ě n í 

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto  rozhodnutí  byl  rozhodnuto  o nařízení  dalšího
dražebního jednání.

Z obsahu  spisu  vyplývá,  že  v písemném  vyhotovení  shora  uvedeného  usnesení  došlo
k chybě, když bylo chybně označeno katastrální území dražených nemovitých věcí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zjevnou nesprávnost postupoval soudní exekutor
podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. a tuto chybu shora uvedeným způsobem opravil.

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

V Praze dne 27. března 2020   
Mgr. Pavel Dolanský, v. r. 

soudní exekutor, Exekutorský úřad Beroun 
zastupující dle § 16 e.ř.

JUDr. Milana Makaria, soudního exekutora
Exekutorský úřad Praha-západ

Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Tomáš Vrtiška
pověřený soudním exekutorem
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