
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Plzeň-jih 
soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová 

se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, Česká republika
tel: 377331120, e-mail: podatelna@eupj.cz, ID datové schránky: 25iev27

úřední a pokladní hodiny: Po, Út, St: 8:00-12:00 13:00-17:00, Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00

Čj. 190 EXD 1/20-9
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!

Soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00
Plzeň, Česká republika, pověřený dle smlouvy o provedení dražby dle ust. § 76 odst. 2 e.ř. ve věci provedení dražby na návrh
osoby oprávněné nakládat s věcí:
JUDr. Jitky Skoblové, notářky v Plzni, adresou kanceláře Plzeň, Sedláčkova 212/11 jako soudní komisařky v řízení vedeném
Okresním soudem Plzeň-jih pod sp. zn. 12 D 662/2015 po zůstaviteli Pavlu Čuchranovi, narozeném dne 06.11.1956, posledně
bytem Srby 55, PSČ 335/01, zemřelém dne 14.08.2015 (navrhovatelka dražby) vydává toto

Usnesení: 

Dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem ze dne 9.6.2020 pod č.j. 190 EXD 1/20 -8 se opravuje tak, že výroky III. a IV. 
správně zní: 

III. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku
činí celkem částku ve výši 362.500,- Kč (slovy: třistašedesátdvatisícepětsetkorunčeských) a Okresní soud Plzeň-jih vyslovil souhlas 
se zpeněžením majetku patřícího do likvidační podstaty dne 27.04.2020.

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových
hodnot patřících k dražebnímu celku
Ad II.a) ve výši 146.667,- Kč.
Ad II.b) ve výši 14.667,- Kč.
Ad II.c) ve výši  8.833,- Kč.
Ad II.d) ve výši 71.500,- Kč.

Odůvodnění:

Dne 9.6.2020 byla pod č.j. 190 EXD 1/20-8 vydána dražební vyhláška k provedení dobrovolné dražby dle ust. § 76 odst. 2 zákona 
č.  120/2001 Sb.  (exekuční  řád).  V dražební  vyhlášce  došlo k uvedení  zjevné nesprávnosti,  neboť  ve  výrocích  III.  a  IV.  Této 
dražební vyhlášky byla chybně uvedena výsledná cena dražených nemovitostí, kde byla uvedena cena celého celku, tj. 1.450.000,- 
Kč a bylo třeba dle ust. § 164 o.s.ř. opravit výslednou cenu se zohledněním spoluvlastnického podílu zůstavitele ve výši id. ¼, tedy 
na cenu 362.500 a dále pak opravit za použití stejného ustanovení výši nejnižšího podání, tedy stanovení výše 2/3 výsledné ceny, 
přičemž u nemovitých věcí uvedených ad IIa) a IIb) bylo třeba použít matematické metody zaokrouhlení, neboť 2/3 výsledné ceny 
činily 146.666,666 Kč a 14.666,66 Kč. Soudní exekutor tak zaokrouhlil nejnižší podání směrem nahoru na částku 146.667,- Kč a 
14.667,- Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné 
          Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je  doručována  

prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu 
Exekutorské komory České  republiky  – kancelářský řád)  Dle  ust.  §  17b stav.  předpisu EKČR -  kanc.  řád,  k 
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. 
adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost  vyhotovená  v  el.  podobě  a  podepsaná  podle  §  16a  nebo  se  předá 
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Plzni dne 10.06.2020

Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová
soudní exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-jih

Otisk úředního razítka
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