č.j.: 067 EX 132766/09-184
č.o.: 2634601 2634601

USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, provádějící exekuce na základě: usnesení Městský soud v
Brně, č.j. 111 Nc 985/2009-2, ze dne 28.04.2009, ve prospěch oprávněného Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, Sokolovská 42/217, 19000, Praha, IČ 00005886, zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát,
Sokolská 1788/60, 12000, Praha 2 a v neprospěch povinného PATRICIE BABINCOVÁ, Oblouková 1336/5,
10100, Praha, r.č.695406/0014, rozhodl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 120/2001 Sb.,
Exekučního řádu a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
takto:
Usnesení – dražební vyhláška ze dne 17.4.2020 , č.j.: 067 EX 132766/09-124 , kterým byla nařízena dražba
nemovitých věcí ve vlastnictví povinného na den 21.5.2020 v 10,00 hod. , s e o p r a v u j e ve výroku
IV. a V. tak, že tyto výroky správně zní:
IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 21 670,- Kč.
V. Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny, tj. 14 447,- Kč.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 17.4.2020 usnesení – dražební vyhlášku pod č.j. 067 EX 132766/09-124 , kterým
byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného na den 21.5.2020 v 10,00 hod.
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že z důvodu chyby v psaní byla ve výroku IV. toho usnesení chybně
uvedena výsledná cena nemovitých věcí, která správně má být 21 670,-Kč. Z tohoto důvodu bylo chybně
uvedeno i nejnižší podání ve výroku V. tohoto usnesení, které činí dvě třetiny výsledné ceny, tedy správně
14 447,- Kč.
Soudní exekutor tedy rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, a usnesení ze dne , č.j.: 067 EX
132766/09-124, opravil z důvodu chyby v psaní.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu
soudu, kterým je Krajský soud v Brně, a to prostřednictvím podepsaného soudního
exekutora.
V Praze dne 19.5.2020
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Jan Vebr

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob ě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

