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Čj.:

 030 EX 32673/14-156

Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – Česká republika - Obvodní soud pro Prahu 7, Ovocný trh 587/14, 110 00
Praha – Staré  Město,  IČ:  00024449,  proti  povinnému  MOLÍK Josef,  č.p.  76,  332 04 Žákava,  nar.
28.12.1973, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – usnesení sp. zn. 24 T 119/2007,
který vydal Obvodní soud pro Prahu 7 dne 29.3.2010, usnesení sp. zn. 25 T 55/2008, který vydal Obvodní
soud pro Prahu 7 dne 4.10.2011, usnesení sp. zn. 24 T 119/2007, který vydal Obvodní soud pro Prahu 7 dne
2.8.2011, a na základě pověření soudního exekutora č. j.  6 EXE 13/2015-11 ze dne 23.1.2015, které vydal
Okresní soud Plzeň - jih, rozhodl 

takto:

I. Usnesení č.j. 030 EX 32673/14-147 ze dne 26.3.2018 se výroku XVII. Způsob elektronické dražby, 
odst. 1 opravuje tak, že správně zní:

,,1.  Dražby  se  může  zúčastnit  jen  registrovaný  ověřený  uživatel  portálu  www.okdrazby.cz Registrace
dražitele  probíhá  prostřednictvím  registračního  formuláře  podle  pokynů  v  něm  uvedených,  který  je
k  dispozici  na  adrese  www.okdrazby.cz Vyplněný  registrační  formulář  s  úředně  ověřeným  podpisem
dražitele, odešle dražitel na adresu OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, PSČ 160 00 Praha 6. V registračním
formuláři  dražitel uvede mimo jiné jméno, příjmení (název), rodné číslo (identifikační  číslo) a nebylo-li
přiděleno, datum narození.“

namísto chybného:

,,1.  Dražby  se  může  zúčastnit  jen  registrovaný  ověřený  uživatel  portálu  www.okdrazby.cz Registrace
dražitele  probíhá  prostřednictvím  registračního  formuláře  podle  pokynů  v  něm  uvedených,  který  je
k  dispozici  na  adrese  www.okdrazby.cz Vyplněný  registrační  formulář  s  úředně  ověřeným  podpisem
dražitele,  odešle  dražitel  na adresu APALEX s.r.o.,  Thákurova 1,  PSČ 160 00 Praha 6.  V registračním
formuláři  dražitel uvede mimo jiné jméno, příjmení (název), rodné číslo (identifikační  číslo) a nebylo-li
přiděleno, datum narození.“

Odůvodnění:

Dne 26.3.2018 bylo vydáno usnesení  č.j.  030 EX 32673/14-147.  V důsledku písařské chyby došlo
k výše uvedené nesprávnosti.

Dle  §  164 zák.  č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  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 stejnospisech rozhodnutí,  vydá o tom předseda senátu
opravné usnesení, které doručí účasníkům. Dle § 52 odst. 1 a 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), se pro exekuční řízení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí
přiměřeně  ustanovení  občanského  soudního  řádu.  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  je  exekutor  oprávněn
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vykonat  všechny úkony,  které  občanský soudní  řád  a  další  právní  předpisy  jinak  svěřují  při  provedení
výkonu rozhodnutí soudu.

Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodl soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola tak, jak je uvedeno ve
výroku I. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Brně dne 24.4.2018

Mgr. Jan Zdražílek, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 
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