
č.j. 024  EX 5993/13-207 
024 EX 8269/13 

 
 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí    
 

Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla 
Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 
709 00, oprávněný provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Vyškově pod č.j. 
24 EXE 2301/2013-20 ze dne 12.9.2013, podle exekučního titulu: elektronický platební rozkaz č.j. 3 EC 
210/2012-28, který vydal Okresní soud ve Vyškově dne 20.12.2012 a který se stal pravomocným dne 
26.03.2013 a vykonatelným dne 26.03.2013, a to k návrhu 
 
oprávněného:  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, 

IČ 60197609, zast. Pavel Hrášek, JUDr., se sídlem Týnská 1053/21, 11000, Praha 
proti  
povinným:  1. PETRA KORYČANSKÁ, bytem NESOVICE 74, 68333, NESOVICE, nar.11.11.1982,  

2. PETR KORYČANSKÝ, bytem NESOVICE 74, 68333, NESOVICE, nar.11.07.1975 
 
k vymožení pohledávky ve výši 631 722,00 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 12,600% ročně z částky 
631 722,20 Kč od 01.12.2011 do zaplacení, úrok ve výši 12 377,50 Kč a náklady předchozího řízení ve výši 
84 118,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného, r o z h o d l  

 
 

t a k t o : 
 

Usnesení č.j. 024 EX 5993/13-187 ze dne 14.9.2015 se v záhlaví doplňuje v označení spisové 

značky o č.j. 024 EX 8269/13. 

 
 

O d ů v o d n ě n í:  
 
Dne 14.9.2015 bylo ve výše uvedené exekuční věci vydáno usnesení č.j. 024 EX 5993/13-187. 

V písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí došlo k písařské chybě v záhlaví rozhodnutí, kdy nebylo uvedeno 
č.j. spojeného spisu 024 EX 8269/13. Proto bylo na základě ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu a v souladu 
s ust. § 164 o.s.ř.  rozhodnuto tímto opravným usnesením, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení jeho 

písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora, k odvolacímu 
soudu, kterým je Krajský soud v Brně, písemně, dvojmo.   

 
 
Exekutorský úřad Ostrava 
dne 2.10.2015 

 
Otisk úředního razítka 

 
 

 Mgr. Helena Strouhalová 
exekutorský kandidát 

pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková 
 

 
 



 
Poučení: 
 
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť 
byl vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost 
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude vyhotovena v elektronické 
podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost 
vytvořil, nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust. § 17b kancelářského řádu 
Exekutorské Komory ČR). 
 
Podrobnosti najdete na adrese:  www.exekuce-ova.cz, sekce Úřední deska/Poučení/Hybridní pošta 
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