číslo jednací 017 EX 548/08-217

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Táboře, pověřený k vedení exekuce na
základě usnesení o nařízení exekuce vydaném Okresním soudem Plzeň - jih ze dne 11.07.2008 č.j. 9 Nc
3456/2008-15,
ve věci oprávněného:

Česká revitalizační, s.r.o., se sídlem Atriová 512/36, Brno, IČ: 26921634

proti povinnému: Lubor Šmejkal, bytem Chocenický Újezd č.p. 33, Letiny, PSČ: 336 01, IČ: 62656821,
RČ: 690926/1348,
k vymožení povinnosti stanovené podle vykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1
č.j. 31 Ro 441/2007 ze dne 03.07.2007 jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
t a kt o :
V usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 017 EX 548/08-203 ze dne 24.06.2022 se opravuje
výrok XII. tak, že tento výrok správně zní:
XII. Od okamžiku oznámení dražitele, který učinil nejvyšší podání, a výše nejvyššího
podání, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5
minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. Námitky se podávají
prostřednictvím
elektronického
systému
dražeb
na
internetové
stránce
www.portaldrazeb.cz v okně „Podání námitky“. V případě, že budou podány námitky
proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které
zveřejní na portálu www.portaldrazeb.cz. V případě, že budou námitky shledány
důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního nejvyššího podání;
v opačném případě exekutor udělí příklep.
Odůvodnění:
Shora uvedeným usnesením o nařízení dražebního jednání soudní exekutor nařídil další dražbu
spoluvlastnického podílu na nemovité věci povinného. Ve výroku XII. dražební vyhlášky byl nesprávně
uveden postup pro podání námitek proti udělení příklepu. Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost,
provedl soudní exekutor opravu výroku XII. usnesení č.j. 017 EX 548/08-203 tímto opravným
usnesením v souladu s ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s § 164 OSŘ, podle kterého
soudní exekutor opraví v rozhodnutí chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
P ouč e ní :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 OSŘ).

V Táboře dne 01.07.2022
Mgr. Martina Douchová
soudní exekutor
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Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník
řízení na vyžádání obdržet originál listiny elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková
písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

