
Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Za Beránkem 836,  podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085 
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086 

Číslo jednací: 120  EX 30467/13-137 
v. s. oprávněný: 3951190843 
č.j. oprávněný: 3951190843 

 

U S N E S E N Í  
 

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Novém Jičíně, č.j. 55 EXE 
1314/2013 -7, ze dne 22.10.2013, kterým byla nařízena exekuce na základě elektronický platební rozkaz č.j. 
EPR99457/2013-5, který vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 23.05.2013 a který se stal pravomocným 
dne 15.06.2013 a vykonatelným dne 15.06.2013 k uspokojení pohledávky 
 
proti povinnému: JAN ŠPERLICH, Komenského 318, 74201, Suchdol nad Odrou, 

nar.08.11.1955 
na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 11000, Praha 1, IČ 29027241, zast. Mgr. 

Radoslav Vagaský, advokát, U garáží 1611/1, 17000, Praha 7 
 

pro 143 638,73 Kč s příslušenstvím 

rozhodl takto: 
 

Soudní exekutor opravuje usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. Exekutorského 
úřadu Klatovy č.j. 120 EX 30467/13-113 ze dne 8.1.2021 ve výrokové části II. tohoto usnesení v části 
týkající se popisu nemovitých věcí tak, že tento výrok správně zní: 
 

 

 
 

 
Podíl 1/7 

 
 

Jedná se o pozemek s podílem 1/7 pozemku v Suchdolu nad Odrou, okres Nový Jičín. Pozemky se nacházejí 
na jihovýchodním okraji zastavěné části městyse Suchdol na Odrou. Jde o sousedící travnaté pozemky 
nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. 440/8 se nachází nezpevněná cesta. K pozemkům vede 
nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 441/2, který je ve vlastnictví městyse Suchdol nad 
Odrou. 
 



Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Za Beránkem 836,  podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085 
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086 

V ostatním zůstává usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorského úřadu 
Klatovy č.j. 120 EX 30467/13-113 ze dne 8.1.2021 opravou nedotčeno. 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Při vyhotovení usnesení došlo k chybě v psaní, kdy ve výrokové části II. usnesení č.j. 120 EX 30467/13-
113 ze dne 8.1.2021 bylo v popisu nemovitých věcí chybně uvedeno číslo pozemku parc. č. 440/5 
namísto pozemku parc. č. 440/8. 
 
Soudní exekutor s ohledem na výše uvedené skutečnosti shledal důvody pro postup ve smyslu ustanovení § 
164 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 ex. řádu a tuto jinou zřejmou nesprávnost odstranil 
opravným usnesením.  

 
P o u č e n í:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 

Proti opravovanému usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., č.j. 120 EX 
30467/13-113 ze dne 8.1.2021 není odvolání přípustné. 

 
 
V Klatovech dne 17.2.2021  

 
otisk úředního razítka 

 
____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení: Šrámková Monika 
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