číslo jednací 017 EX 673/17-111

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Táboře, pověřený k vedení exekuce na
základě pověření vydaném Okresním soudem v Berouně ze dne 31.10.2017 č.j. 4 EXE 27/2017-10,
ve věci oprávněného: Moneta Money Bank a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ:
25672720,
proti povinnému: Barbora Řechtáčková, bytem Modřínová 1347/23, Hořovice, PSČ: 268 01, IČ:
14787083, nar. 03.05.1966,
k vymožení povinnosti stanovené podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Berouně č.j. 3C
87/2016-82 ze dne 28.02.2017, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
t ak to :
V usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 017 EX 673/17-106 ze dne 16.10.2018 se ve výroku
II. čas ukončení elektronické dražby opravuje tak, že správně tento zní „dne 27.11.2018 v
11:00:00 hodin“.
Odůvodnění:
Shora uvedeným usnesením o nařízení dražebního jednání soudní exekutor nařídil elektronickou
dražbu nemovitostí povinného. Ve výroku II. dražební vyhlášky byl vlivem administrativně technického
pochybení nesprávně uveden čas ukončení elektronické dražby. Čas ukončení elektronické dražby
správně zní „dne 27.11.2018 v 11:00:00 hodin“.
Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost, provedl soudní exekutor opravu usnesení č.j. 017 EX
673/17-106 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 ouče ní:

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

V Tábor dne 17.10.2018
Mgr. Martina Douchová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Eva Loskotová
pověřená soudním exekutorem
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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.

