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Č.j. 018 EX 04928/12-180 
 

Opravné usnesení 
 

Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, 
pověřený provedením exekuce usnesením o nařízení exekuce Okresního soudu v Olomouci ze dne 13.09.2012, č.j. 48 
EXE 6315/2012 - 17, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečného platebního 
rozkazu Městského soudu Prahy ze dne 27.04.2012, č.j. 53 Cm 153/2012-14,  na návrh oprávněného: 
 
Komerční banka, a.s., se sídlem Na příkopě 969/33, Praha  110 00, IČ: 45317054, 
právní zástupce Mgr. Lenka Heřmánková, advokát se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 170 00 
 
k vymožení povinnosti povinných: 
 
1) Business control s.r.o., se sídlem Mrštíkova 15, Hustopeče - Hustopeče u Brna 693 01, IČ:28342780 
2) Jiří Černý, bytem Domašovská čp. 227, Město Libavá - Město Libavá 783 07, IČ:68345208, nar. 28.3.1974 
3) Kateřina Černá, bytem Domašovská čp.227, Město Libavá 783 07, nar. 22.6.1980,  
právní zástupce Mgr. Pavel Andrle, advokát  
 
o nařízení dražebního jednání 

takto: 
 

I. Dražební vyhláška ze dne 5.4.2018 č.j. 018 EX 4928/12-179 se ve výroku I. mění a nově zní: 
 
 
 

I. Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájená dne 17.5.2018 v 11,20hod. 
 

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky ze dne 5.4.2018 č.j. 018 EX 4928/12-179 se nemění 
 

 
Odůvodnění: 

 
Dražební vyhláškou ze dne 5.4.2018 č.j. 018 EX 4928/12-179 soudní exekutor stanovil dražební rok nemovitých věcí ve 
vlastnictví povinné 3. V dražební vyhlášce bylo uvedeno, že dražební jednání začíná dne 10.5.2018 na místo správného data 
17.5.2018. 

 
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli 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; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit 
vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Podle § 167 odst. 2 o.s. ř. není-li 
dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměření ustanovení o rozsudku. 
 
 
V daném případě písařská chyba byla odstraněna tímto usnesením tak, jak je uvedeno shora. 
 
Prostějov, 06.04.2018 
 

 
Mgr. Lenka Černošková v.r. 

soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac, 
z pověření soudního exekutora 
 
 
Vede-li se ve věci elektronický spis a exekutor vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti exekutora prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, předá je exekutor v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou 
vyhotoví jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání a 
vyhotovování se provádí automatizovaným způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou. 


