
 

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 01873/09-112 

 
 

 

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 ve Vyškově ze dne 04.08.2009, č.j. 9 
Nc 1748/2009-5, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Exekutorského zápisu Mgr. Lenky 
Černoškové soudního exekutora ze dne 01.06.2009, č.j. EZ 15/09,  na návrh oprávněného: 
 
AS 24 Česká republika s.r.o., se sídlem Pobřežní čp.620 / čo.3, Praha - Praha 8  186 00, IČ: 61060151 
 
k vymožení povinnosti povinného: 
 
Ivo Křápek, bytem HOŠTICE 78, HOŠTICE-HEROLTICE 682 01, IČ:72514779, nar. 28.8.1968 za účasti 
Zuzana Křápková, bytem HOŠTICE 78, HOŠTICE-HEROLTICE 682 01, nar. 29.10.1975 

 
rozhodl takto: 
 

I. Usnesení o nařízení dražebního jednání se opravuje ve výroku II v uvedení konce dražby dne 13.5.2021 v 
10,50hod. 

 
II. Ostatní ustanovení draažebí vyhlášky se nemění 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dražební vyhláškou ze dne 8.4.2021 č.j. 018 EX 1873/09-108 bylo nařízeno dražební jednání. Dražební jednání mělo podle 
dražební vyhlášky začít v 10,40hod. Chybou v psaní bylo ukončení dražby stanoveno na 10,30hod. 
 

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. 
 

 
Prostějov, 12.04.2021 
 

 
Mgr. Lenka Černošková v.r. 

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


