č.j.: 067 EX 141151/08-159
č.o.: 2219180/2219180

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, ve věci exekuce
prováděné 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, proti
povinnému: JÁN URBÁNOŠ, Na Dolíkách 508, 27401, Slaný, nar. 27.06.1960, adresa pro doručování
Opatovice 34, 28504, Uhlířské Janovice, rozhodl v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), a ustanovením § 52 odst. 1
zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „e.ř.“)
t a k t o:
Usnesení soudního exekutora č.j. 067 EX 141151/08-151 ze dne 2.9.2019 (dražební vyhláška) se ve
výroku V. opravuje tak, že správně zní:
„V. Nejnižší podání se stanovuje ve výši jedné poloviny výsledné ceny, tj. 35.250,- Kč.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a
potvrzením(klikem) na tlačítko „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů
a jejich výše jsou řazeny chronologicky a časově za sebou a vždy bezprostředně zobrazeny na
portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro aktuální
zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky
použitím tlačítka nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5).“
Odůvodnění:
Dle usnesení Okresní soud v Kladně, č.j. 55 Nc 5275/2008-3, ze dne 16.12.2008, vydaného na
základě vykonatelného rozhodnutí - Rozsudek č.j. 15C 10/2000-17, který vydal Okresní soud v Kladně dne
03.04.2000 a který se stal pravomocným dne 03.04.2000 a vykonatelným dne 03.04.2000, je vedena exekuce
na majetek povinného, kterou provádí soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132,
160 00 Praha 6.
Soudní exekutor vydal dne 2.9.2019 usnesení č.j. 067 EX 141151/08-151, ve kterém došlo k chybě
v psaní, a to ve vyčíslení nejnižšího podání, když soudní exekutor namísto částky ve výši 35.250,- Kč uvedl
částku ve výši 32.250,- Kč.
Z toho důvodu soudní exekutor rozhodl ve smyslu ust. § 164 o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 e.ř.
opravil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu soudu,
kterým je Krajský soud v Praze, a to prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.
V Praze dne 3.9.2019
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.

