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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01
Liberec I, Staré Město, v souladu s ust. § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(exekuční řád) ve spojení s ust. § 66 a násl. exekučního řádu a ust. § 335a násl. Zák. č. 99/1963 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (občanský soudní řád, o.s.ř.), na návrh navrhovatele:
Mgr. Denisa Van Geet
notářka v Liberci se sídlem Kostelní 10/5, Liberec 2
IČ: 03586782, DIČ: CZ7658215532
ustanovená Okresním soudem v Liberci v řízení vedeném pod sp. zn. 35 D 1788/2020
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) s použitím
ustanovení § 164 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád, OSŘ)
takto:
Ve znění usnesení vydaného soudním exekutorem pod č.j. 131 EX 4/06-9 ze dne 06.05.2022 se text : „ke
zpeněžení majetku po zemřelém zemřelém Jiřím Havelkovi, r.č. 241014/090, posledně bytem Durychova
963/9, 460
01 Liberec 1, zemř. dne 20.10.2018 (dále jen „zůstavitel“)“

nahrazuje textem : ke zpeněžení majetku po zemřelém Ing. Milanu Novotném, r.č.630802/1654, posledně
bytem Mánesova 927, Nové Město pod Smrkem , zemř. dne 21.11.2020
Odůvodnění:
Ve shora uvedeném exekuční řízení vydal soudní exekutor dne 06.05.2022 usnesení č.j. 131 EX 4/06-9.
Následně soudní exekutor zjistil, že text usnesení obsahuje následující vadu: chybně označen zůstavitel
Na uvedenou vadu upozornil soudního exekutora Katastr nemovitostí
Dle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Dle odst. 2, 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.
Dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád předseda senátu 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.
Dle § 167 odst. 2 o.s.ř. se užijí ustanovení o rozsudku přiměřeně na usnesení, není-li stanoveno jinak.
Vzhledem k tomu, že shora jmenovaná vada usnesení je zřejmou nesprávností vzniklou při vyhotovení
rozhodnutí, soudní exekutor rozhodnutí tímto usnesením v souladu s uvedenou právní úpravou opravil.
P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odvolacímu soudu, kterým je:
prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení v původním znění.
(Sp. Zn. oprávněného: )

Listinné stejnopisy písemností, které se za účelem doručení účastníkům řízení a dalším osobám vyhotovují za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, se opatřují toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického
podpisu toho, kdo písemnost podepsal. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém
nosiči dat (§ 17b Stavovského přepisu Exekutorské komory ČR ze dne 23.5.2002 v platném znění (kancelářský řád)).
Soudní exekutor vede exekuční spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001Sb. ve
znění pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na písemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného
razítka nezobrazuje (§ 9 odst. 7 kancelářského řádu).
“Otisk úředního razítka“

V Liberci dne 9.5.2022
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