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083 EXD 7/19-11

USNESENÍ

Soudní  exekutor  JUDr.  Kamil  Souček,  Exekutorský  úřad  Náchod, se  sídlem  Masarykovo  nám.  56, 
Náchod, jako  dražebník  (podle  ust.  §  232  odst.  1  písm.  d)  z.ř.s.)  v rámci  likvidace  dědictví  po  Jaroslavu 
Štanderovi, r. č. 650307/2378, naposledy trvalým pobytem Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, zemřelém dne 
23.10.2017,  když pozůstalostní  řízení  je  u  Okresního soudu v  Náchodě vedeno pod zn.  17 D 1053/2017,  
rozhodl  

t a k t o : 

Usnesení o dražební vyhlášce ze dne 17.10.2019, č.j. 083 EXD 7/19-9, se mění tak, že:

1) výroková část 2/ zní: „2/ Předmětem dražby jsou nemovité věci:

  pozemek p. č. st. 246, 
  pozemek p.č. 1406/4 -trvalý travní porost, 
  pozemek p.č. 1406/5 -ostatní plocha,
  pozemek p.č. 1406/6 -trvalý travní porost,
  pozemek p.č. 1752 -ostatní plocha,
  zaps. na listu vlastnictví č. 963, vedeném u Katastrálního úřadu pro   
  Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod,
  pro obec a katastrální území Nový Hrádek,
  včetně všech součástí a příslušenství.

 Příslušenstvím pozemku p. č. st. 246 je stavba přístřešku.“

2) výroková část 4/ zní: „4/ Výsledná cena uvedených nemovitých věcí činí 85.760,- Kč.“

3) výroková část 5/ zní: „5/ Nejnižší podání se stanoví ve výši 57.114,- Kč.“

V ostatním se text dražební vyhlášky nemění.

O d ů v o d n ě n í :

Při  vyhotovení  dražební  vyhlášky  byly  v důsledku  písařské  chyby  nedostatečně  označeny  dražené 
nemovité věci a uvedena nesprávně jejich odhadní a vyvolávací cena. Soudní exekutor tyto zjevné nesprávnosti 
rozhodnutí, které neodpovídají obsahu spisu, opravil vydáním tohoto usnesení za přiměřeného použití ust. § 164 
o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Náchodě dne 16.10.2019

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
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