
   
 

   
 

č. j. KSPH 60 INS 22630/2019-B-66 
 
 

USNESENÍ  
 
Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci 
 
dlužnice:       Hana Fialová, narozená 21. 5. 1987, 

     bytem Břežany II 236, 282 01 Břežany II,  
 

o opravě usnesení,  
 

takto: 

I. Ve výroku I. usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 60 INS 22630/2019-B-64 ze 
dne 15. 6. 2022 se opravuje označení katastrálního území u spoluvlastnického podílu o 
velikosti 1/12 na pozemku parc. č. 146/3, orná půda, zapsaného na LV č. 96, tak, že 
správně zní:   „k. ú. Horoušany“. 

II. Ve výroku I. usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 60 INS 22630/2019-B-64 ze 
dne 15. 6. 2022, se odrážka sedmá a osmá se označení pozemků mění takto:  

„spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc. č. 404/92, lesní pozemek, zapsaný 
na LV č. 605 pro k. ú. Vyšehořovice“. 

 

Odůvodnění: 

1. Usnesením č. j. KSPH 60 INS 22630/2019-B-64 ze dne 15. 6. 2022 (dále jen „usnesení“) 
vyslovil insolvenční soud v pozici věřitelského orgánu i při výkonu dohledací činnosti souhlas se 
zpeněžením nemovitého majetku dlužnice mimo dražbu (bod I. výroku) a současně stanovil 
podmínky prodeje (bod II. výroku).  

2. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 15. 7. 2022 (č. d. B-65 rejstříku) požádala 
insolvenční správkyně o opravu písařské chyby v usnesení, když u první položky v bodu I. výroku 
usnesení, tj. spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 146/3 na LV 96 bylo chybně uvedeno 
katastrální území – Vyšehořovice, když správně (a jak vyplývá z žádosti insolvenční správkyně o 
vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu) má být uvedeno katastrální území Horoušany.  

3. Současně insolvenční správkyně sdělila, že v rámci své činnosti zjistila, že došlo ke sloučení 
pozemků uvedených pod odrážkou sedmou a osmou, tj. pozemku parc. č. 404/92, zapsaného na 
LV č. 59 pro katastrální území Vyšehořovice, a parc. č. 404/122 zapsaného na LV č. 59 
pro katastrálním území Vyšehořovice, do jediného pozemku parc. č. 404/92 nově zapsaného na 
LVč.  605 pro katastrální území Vyšehořovice. Pozemek označený jako parc. č. 404/122 tedy již 
neexistuje a nově vzniklý pozemek vedený pod parc. č. 404/92 je zapsán na jiném čísle LV.  

4. Dle ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, nestanoví-li tento zákon 
jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, 
použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního 
řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních 
soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen 
tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 
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5. Podle 164 o.s.ř. 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; 
jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné 
usnesení nenabude právní moci. Dle ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. se na usnesení užije přiměřeně 
ustanovení o rozsudku, není-li dále stanoveno jinak.  

 
6. Jelikož se jedná u označení pozemku uvedeného pod první odrážkou výroku I. o chybu v 
psaní ve smyslu ust. § 164 o.s.ř., patrnou i porovnáním s ostatními dokumenty v insolvenčním 
rejstříku, rozhodl soud o opravě písařské chyby, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 
7. Ve vztahu k zaniklému označení pozemku parc. č. 404/122 a změně listu vlastnictví, kde je 
sloučený pozemek parc. č. 404/92 pro k.ú. Vyšehořovice evidován, soud změnil výrokem II. 
tohoto usnesení sedmou a osmou odrážku citovaného usnesení tak, aby označení pozemků 
odpovídalo současnému stavu evidovanému Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj. 

 
  

Poučení: 

Proti výroku I. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním 
v insolvenčním rejstříku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. 

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Je-li 
s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu 
lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode 
dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem.  

Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné. 

Rozhodnutí je vykonatelné dnem nabytí právní moci. 
 

Praha 19. července 2022 
 
JUDr. Květoslava Hovorková  
samosoudkyně 

 

 

 

 

 
 


	č. j. KSPH 60 INS 22630/2019-B-66

		2022-07-22T12:18:40+0200
	ISIR




