
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek

Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu

V Olomouci dne 30.01.2023 Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek Č.j. 185EX 1912/14-486
Exekuční soud: Okresní soud v Liberci, vedeno pod č.j. 66 Nc 7921/2009-4

Usnesení
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: rozhodčí nález č.j. OZ 2040/2008
ze dne 03.10.2008, vydal Mgr. Zdeněk Kučera, rozhodce, vedené ve prospěch oprávněného:
LIKO  ICE  s.r.o.,  IČO  26933331,  se  sídlem  Nádražní  č.p.  300,  765  02 Otrokovice,  právně  zast.:   Mgr.  VERONIKA

SOUKUPOVÁ, LL.M., advokátka, se sídlem Tylov č.p. 147, 793 02 Lomnice,  

proti povinnému:
Rudolf Gábor, nar. 22.11.1971, IČO 72601132, bytem Volgogradská 37/77, 460 07 Liberec, za účasti manž. pov.(§36/2

EŘ): Janka Gáborová, nar. 06.12.1974, bytem Volgogradská 37/77, 460 07 Liberec, 

jsem rozhodl takto:

I. Usnesení č.j. 185EX 1912/14-473 ze dne 23.01.2023 se ve výroku II. opravuje tak, že tento výrok
správně zní:

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
Nemovité věci zapsané jako vlastnictví povinného v katastru nemovitostí pro okres Liberec, obec Liberec a katastrální 
území Janův Důl u Liberce na listu vlastnictví č. 216, podíl o velikosti id. 1/3, a to:
Budovy:

Část obce č. budovy způsob využití Na parcele

Liberec IX- Janův Důl Č.p. 37 Byt. dům 128, LV:1
  včetně všech součástí a příslušenství

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek,
jak jsou tyto popsány ve znaleckém posudku č. 6544/2022  ze dne ze dne 14.06.2022, který vypracoval znalec Ing. Jan
Šíma, soudní znalec. 

Popis nemovitých věcí, které jsou předmětem dražby:
Jedná  se  o  samostatně  stojící  objekt  bytového  domu,  podsklepený,  se  dvěma  nadzemními  podlažími.  Je  zděný,
smíšené zdivo s kamenem, střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon a živičného šindele.
Bleskosvod  chybí,  klempířské prvky  jsou  z  pozinkovaného  plechu,  částečně chybějící.  Fasáda  je  provedena pouze
částečně, převážně chybějící. Okna jsou plastová a dřevěná, vnitřní vybavení je podstandardní. Podlahy jsou z prken a
dlažeb. WC jsou splachovací, koupelny se sprchovými kouty, umyvadla. Vytápění je lokální na pevná paliva, částečně
elektrickými přímotopy. Schody jsou žulové. V domě se nachází dva vyty dispozice2+1, dva byty dispozice 3+1. Stáří
objektu  odhaduji  na  nejméně 90 roků.  Celkový  stav  je  podprůměrný,  celkové vybavení  také.  Dům je  napojen na
elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace je svedena do jímky, plyn končí na fasádě. Objekt se nachází na pozemku ve
vlastnictví města.

Odůvodnění: Dle ust. §164 o.s.ř. platí, že 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.
Dle  ust.  §  52  odst.  1  exekučního  řádu  nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  použijí  se  pro  exekuční  řízení  přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu.
Dle ust. § 52 odst. 2 exekučního řádu 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.
V daném případě došlo při vyhotovení  rozhodnutí soudního exekutora ke zjevné chybě v  psaní,  když v usnesení o
stanovení  nového termínu dražby byly označeny nesprávně nemovité věci  povinného, a soudní  exekutor tak tuto
nesprávnost opravuje tímto usnesením.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji 
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
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Účastníky exekučního řízení současně dle ust. §15 odst.  5 zák.  č.  120/2001 Sb.,  exekuční řád, informuji o tom, že
soudní exekutor Mgr.  Svatopluk Šůstek byl  jmenován do exekutorského úřadu po odvolaném Mgr.  MUDr. Radanu
Kučovi (původní sp.zn. 045EX 1912/14) a převzal jeho exekuční spisy včetně této exekuce. 

Otisk úředního razítka exekutora

Mgr. Svatopluk Šůstek, 
soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc

Doručuje se: 1. Spis 2. oprávněný 3. povinný

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji 
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
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