Číslo jednací: 220 EX 9927/12-219
U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00
Praha 9, www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a
pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 29 EXE 1922/2012-11, ze dne 4.9.2012, které vydal Okresní soud
v Přerově , kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 9, pobočka Olomouc,
Drahobejlova 1404/4, 19003, Praha 9, adresa pro doručování Vojenská zdravotní pojišťovna České
republiky, pobočka Olomouc, U Botanické zahrady 11, 77900, Olomouc, IČ 47114975
proti povinnému: SVATOSLAV ORAVA, Zámrsky 65, 75301, Zámrsky, nar. 17.5.1975, IČ 63702789
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ................................................ 31 320,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) s použitím
ustanovení § 164 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád, OSŘ)
takto:
Ve znění usnesení vydaného soudním exekutorem pod č.j. 220 EX 9927/12-215 dne 6.11.2020 se text :
„Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.1.2020 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 12.1.2020 v 13:00 hod. Dražba se však koná do
doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle
předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.“
nahrazuje textem :
„Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.1.2021 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 12.1.2021 v 13:00 hod. Dražba se však koná do
doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle
předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Odůvodnění:
Původní text usnesení měl následující vadu, a to byl chybně uveden rok zahájení a ukončení elektronické
dražby, tj. rok 2020, namísto 2021.
P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného
soudního exekutora, přičemž odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení v původním znění.
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Otisk úředního razítka
V Praze 9 dne 6.11.2020

Soudní exekutor
Mgr. Michal Suchánek v.r.

Vyřizuje: Mgr. Žaneta Hávová/,
Za správnost:
Martina Niklová
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