
  č. j. 20 E 5/2021-133 

 

USNESENÍ 
Okresní soud v Kolíně rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Moravcem ve věci 

oprávněné:  Ing. Yvona Pospíšilová, narozená 24. 5. 1965 
bytem K Zámkům 28, 282 01 Doubravčice 
zastoupená advokátem JUDr. Milanem Štětinou 
sídlem Jiráskova 614, 470 81 Česká Lípa 

proti 
povinným:  1. Romana Ondřejová, narozená 9. 7. 1958 

bytem Újezdec 9, 286 01 Petrovice I 

 2. MVDr. Richard Pospíšil, DrSc., narozený 4. 4. 1962 
bytem Újezdec 9, 286 01 Petrovice I 

 oba zastoupeni advokátem Mgr. Miroslavem Schüllerem 
 sídlem R. Těsnohlídka 420, 286 01 Čáslav 

o výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 

takto: 

I. Usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 9. 3. 2022, č. j. 20 E 5/2021-103 se ve výroku 
II. opravuje tak, že se za text: „Katastrální pracoviště Kolín“ doplňuje: „, a pozemek parc. č. 
291/1 zapsaný na LV 489 pro katastrální území a obec Doubravčice u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín“. 

Výrok tedy správně zní: „Draženy budou nemovité věci, a to: 

Pozemky parc. č. st. 9, jehož součástí je stavba čp. 28, a parc. č. 290, vše zapsáno na LV 1611 
pro katastrální území a obec Doubravčice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kolín, a pozemek parc. č. 291/1 zapsaný na LV 489 pro katastrální 
území a obec Doubravčice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kolín.“ 

II. Dražební jednání nařízené usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 9. 3. 2022, 
č. j. 20 E 5/2021-103 se odročuje na neurčito. 

Odůvodnění: 

Z obsahu spisu vyplývá, že opravované usnesení obsahuje jinou zjevnou nesprávnost spočívající v 
opomenutí pozemku parc. č. 291/1 v k. ú. Doubravčice, pro jehož prodej (vedle ostatních 
pozemků) byl výkon rozhodnutí nařízen a který byl také dle usnesení o ustanovení soudního znalce 
s ostatními prodávanými nemovitostmi oceněn. 

Soud proto v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
(dále jen „o. s. ř.”) uvedenou zjevnou nesprávnost tímto usnesením opravil. 

Z důvodu vyčkání na právní moc opraveného usnesení o ceně a dražební vyhlášky bylo dražební 
jednání odročeno na neurčito. 
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Shodu s prvopisem potvrzuje:  

Bc. Monika Holubová 
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Poučení: 

Proti výroku I. tohoto usnesení lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání ke Krajskému 
soudu v Praze prostřednictvím Okresního soudu v Kolíně. Po právní moci tohoto opravného 
usnesení počíná znovu běžet patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti opravovanému usnesení, 
přičemž odvolání lze podat ke Krajskému soudu v Praze prostřednictvím Okresního soudu v 
Kolíně. 

Proti výroku II. není odvolání přípustné. 

Kolín 5. května 2022 

Mgr. Petr Moravec v. r. 
samosoudce 
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