Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j. 142 DC 00028/21-010
Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ
738 01 pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v
Olomouc pod sp. zn. KSOL 41 INS 7797/2020 a základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 16. 07. 2021 uzavřené
mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem, jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými nemovitými věcmi,
kterým je:
Tetera a spol., IČ: 04029178, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Poštovní 39/2, 702 00
ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka

Milan Oračko, nar. 13. 05. 1985, Hněvotín, Hněvotín 158, PSČ 783 47
v souladu s ust. §286 odst. 1 písm. d) ve spojení s §289a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) a v souladu s ust. §52 odst. 1, §69 a ust. §76 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") a ve vazbě na §335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")

rozhodl takto:
Dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem, LL.M. pod č. j. 142 EX 142 DC
00028/21-007, dne 22. 07. 2021, se v hlavičce opravuje tak, že na místo
„Mgr. Ing. Ladislav Tetera, IČ: 67326196, se sídlem Poštovní 2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-město“
má být správně uvedeno
„Tetera a spol., IČ: 04029178, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Poštovní 39/2, 702 00“
Odůvodnění
Podle § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb, zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„e.ř.“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle § 52 odst. 2 e.ř. 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.
Soudní exekutor je tedy oprávněn v souvislosti s exekučním řízením vydávat rozhodnutí dle zák. č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“).
Při vyhotovování dražební vyhlášky došlo při vyplnění hlavičky k chybě v psaní, když byl jako navrhovatel uveden špatně Mgr.
Ing. Ladislav Tetera, IČ: 67326196, se sídlem Poštovní 2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-město. Správně měl být uveden
Tetera a spol., IČ: 04029178, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Poštovní 39/2, 702 00. Jelikož výše uvedené vyplývá jak ze
smlouvy o provedení dražby, tak z nahlédnutí do insolvenčního rejstříku, jedná se o zjevnou nesprávnost v psaní.
Soudní exekutor proto ve shodě s § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř., ve spojení s § 55b e.ř., opravil zjevné nesprávnosti v psaní
opravovaného rozhodnutí tak, jak je shora uvedeno.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 psím. i) o.s.ř.).

Ve Frýdku-Místku dne 23. 07. 2021
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu
Tel. 777092502, 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142

soudní exekutor
Za správnost vyhotovení zodpovídá Hana Sattori, pověřená soudním exekutorem
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k
Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato
písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho
zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.

