Č.j.: 091 EX 03057/11-252

USNESENÍ
soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/17,
130 00 Praha 3 pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze
dne 20.6.2002, č.j. 13Nc 15389/2002-4, které nabylo právní moci dne 28.12.2002, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 č. j. 7 C
376/97-25 dne 23.8.1999, který nabyl právní moci dne 2.8.2000, vykonatelného dne 2.8.2000 k
uspokojení pohledávky
oprávněného:

Zlatý lihovar, a.s., IČ: 25740504, Nádražní 2, 150 00 Praha 5,

proti povinnému:

Petr Záhora, IČ: 11229578, r.č. 501101/414, K Třešňovce čp.700, 252 29 Karlík,
zast. JUDr. Petr Jonáš, advokát, AK

v částce 202 162,00 Kč s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny, v její
aktuální výši 941 957,97 Kč, včetně nákladů exekuce ke dni 11.3.2014, rozhodla

takto:
Usnesení soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové č.j. 091 EX 03057/11-245, kterým bylo
rozhodnuto o odložení termínu dražby se mění tak, že datum jeho vydání správně zní 28. 2. 2014 a
poslední odstavec odůvodnění správně zní:
S ohledem na shora uvedenou skutečnost soudní exekutorka dražební jednání odročila na den
31. 3. 2014, zahájení dražby je stanoveno na 10:00 hod., skončení na 15:00 hod.

Odůvodnění:
Vinou administrativního pochybení bylo na výše zmíněném usnesení jednak nesprávně uvedeno
datum jeho vydání, kdy namísto správného data 28. 2. 2014 bylo uvedeno datum 20. 1. 2014 a dále
byl v odůvodnění zmíněného usnesení nesprávně uveden čas skončení dražby, kdy namísto
správného času 15:00 hod., který je též uveden ve výroku předmětného usnesení, byl uveden čas
13:00 hod.
Podle § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle § 52 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat
všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Soudní exekutor je tedy oprávněn v souvislosti s exekučním řízením vydávat rozhodnutí dle zák. č.
99/1963 Sb., obč. soudního řádu a dalších příslušných předpisů.
Podle § 164 zák. č. 99/1963 Sb., obč. soudního řádu, 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.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze prostřednictví soudního exekutora podat odvolání k
Městskému soudu v Praze ve lhůtě 15ti dní od doručení tohoto usnesení. Usnesení,
proti němuž nebylo podáno odvolání, nabývá právní moci.

V Praze 3, dne 11.3.2014
JUDr. Michaela Humlová
exekutorská kandidátka
pověřená soudní exekutorkou

