
 

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.  
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné 
žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude 
vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který 
písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 
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Č.j. 018 EX 02796/19-068 
 

OPRAVNÉ USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, 
pověřený provedením exekuce pověřením Městského soudu Brno ze dne 15.05.2019, č.j. 103 EXE 772/2019-14, 
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečného platebního rozkazu Krajského soudu 
Brno ze dne 28.07.2017, č.j. 21 Cm 69/2017-15, usnesení Krajského soudu Brno ze dne 09.11.2017, č.j. 21 Cm 
69/2017-41,  na návrh oprávněného: 
 
Petr Křivka, bytem Kobylí čp. 224, Kobylí  691 10, RČ:, 
právní zástupce JUDr. Aleš Mendel, advokát se sídlem Orlí čp.492 / čo.18, Brno - Brno-město 602 00 
 
k vymožení povinnosti povinné: 
 
Thi Thuy Nga Nguyen, bytem KŘEHLÍKOVA 877/24, BRNO 627 00, IČ:67587992, nar. 30.8.1970 
Za účasti 
Van Ngoc Dinh nar. 7.1.1963 bytem tamtéž  
Zast. advokátem JUDr.Miloslavem Kijasem se sídlem Jiráskovo nám.8,  Moravská Ostrava 

 
zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1 779 559,11 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 1 802 
029,00 Kč od 21.04.2017 do zaplacení, odměna ze směnečného peníze 6 006,00 Kč a dále uhradit náklady 
oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a náklady exekuce 
 
o nařízení dražebního jednání takto: 
 

I. V dražební vyhlášcwe ze dne 28.1.2020 č.j. 018 EX 2796/19-066 se výrok VII.mění a nově zní takto: 
 
VII. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi:  
Nájemní smlouva k nemovitým věcem, které jsou předmětem dražby na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
roky, vždy k 1.10.běžného roku. 

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 018 EX 2796/19-066 se nemění 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Dražební vyhláškou č.j. 018 EX 2796/19-066 ze dne 28.1.2020 bylo nařízeno dražební jednání. Ve výroku VII. 
Nebyly uvedeny závady spojené s nemovitou věcí, neboť chybou v přenosu dat se tyto závady neobjevili. Soudní 
exekutor opravil znění výroku VII. dražební vyhlášky tak, aby odpovídala skutečnosti a pravomocnému usnesení o 
ceně nemovitých věcí. 
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. 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné 

 
Prostějov, 31.01.2020 

 
Mgr. Lenka Černošková v.r. 

soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac, 
z pověření soudního exekutora 


