
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ, 

Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, tel. 222 950 829; 

e-mail:podatelna@euprahavychod.cz; www.euprahavychod.cz; ID DS: 4d8shnc 

sp. zn.: 149 EX 3763/15-40 

č.j. oprávněného  

Usnesení 
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, PSČ 130 00, 

pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 05.05.2015, č.j. 14 EXE 1509/2015 - 12, 

rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Michal Kinský, bytem Holubice 27, Holubice, RČ: 811005/, proti povinnému: 

AndCorp2011 CZ, s.r.o., se sídlem Holečkova 103/31, Praha 5, IČ: 24159514, o vymožení povinnosti povinného zaplatit 

oprávněnému peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit náklady exekuce,  

 

takto: 

 

I. Usnesení č.j. 149 EX 3763/15-39 ze dne 02.03.2016, kterým bylo nařízeno dražební jednání na den 07.04.2016 v 15.00 

hod, se ve výroku VII. opravuje tak, že správně zní: 

Níže uvedená věcná břemena prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: 

 

II. V ostatním zůstává usnesení nezměněno. 

 

 

Odůvodnění: 

Při vyhotovování usnesení č.j. 149 EX 3763/15-39 ze dne 02.03.2016, kterým bylo nařízeno dražební jednání na den 07.04.2016 v 

15.00, došlo ve výroku VII. k opomenutí při vymezení věcných břemen, která v dražbě nezaniknou, když omylem nebyla uvedena 

věcná břemena: 

 
 

Tuto chybu v psaní soudní exekutor opravil tímto usnesením tak, jak je uvedeno výše. 

 

 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.  

Na písemnou žádost účastníka řízení, jemuž byly doručeny listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti poskytovatele 

poštovních služeb, zašle soudní exekutor účastníkovi řízení elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v 

žádosti účastníka písemnosti vyhotovené v elektronické podobě a podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

http://www.euprahavychod.cz/


exekutora nebo jeho zaměstnance, nebo tyto písemnosti předá účastníkovi řízení v sídle exekutorského úřadu na 

technickém nosiči dat.  

 

 

V Praze dne 03.03.2016 

 

    JUDr. Ivo Erbert v.r. 

    soudní exekutor  

      

za správnost vyhotovení:  

JUDr. Tereza Tomková, exekutorská kandidátka, 

pověřená soudním exekutorem 

 

 

 


