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Usnesení

Mgr. Miroslava Köpplová, kandidát soudního exekutora Mgr. Davida Koncze, Exekutorský
úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 12.04.2011, č.j. 51 EXE 4344/2011- 12,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního
soudu v Olomouci ze dne 7.9.2010, č.j. 18 C 270/2010-15, ve věci oprávněného: Česká
pojišťovna a.s., Spálená čp.75 / čo.16, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 45272956,
právní zástupce JUDr. Karel Valdauf advokát se sídlem Vinohradská čp.938 / čo.37, 120
00 Praha 2, Vinohrady proti povinnému: Jan Sedláček, bytem Hliník čp.53 / čo.3, Olomouc
- Lošov 779 00, RČ:550529/0274, právní zástupce Mgr. Ondřej Masopust advokát se sídlem
Sokolská čp.548 / čo.44, 779 00 Olomouc k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k
úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1
o.s.ř,

t a k t o :

I. Ve výroku I. Usnesení o odročení rozvrhového jednání, č.j. 074 EX 04822/11-180 ze
dne 11.5.2017, vydaného Mgr. Miroslavou Köpplovou, kandidátem soudního exekutora
Mgr. Davida Koncze, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, se opravuje
zřejmá nesprávnost v psaní spočívající v nesprávném uvedení času zahájení
nařízeného rozvrhového jednání, a to tak, že namísto nesprávně uvedeného: „...na
den 11.5.2017 v 10:00 hodin se odročuje...“ se správně uvádí: „...na den 11.5.2017
v 9:30 hodin se odročuje...“

O d ů v o d n ě n í :

Kandidát soudního exekutora vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené rozhodnutí.
V průběhu řízení kandidát soudního exekutora zjistil zjevnou nesprávnost v psaní
spočívající v nesprávném uvedení času nařízeného rozvrhového jednání. V souladu
s ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. kandidát soudního exekutora
z úřední povinnosti rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v
Ostravě prostřednictvím Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora
Exekutorského úřadu Cheb, a to do patnácti dnů od doručení usnesení.

V Chebu dne 6.6.2017

Mgr. Miroslava Köpplová, v.r. 
kandidát soudního exekutora Mgr. Davida Koncze

Za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Svárovská

„otisk úředního razítka“
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