
Poučení: 
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. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
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Číslo jednací: 106  EX 1670/11-157 
Číslo jednací opr.: 9866689 

 
U S N E S E N Í  

 
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr. Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9, 326 00 
Plzeň, jenž byl pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce č.j. 4 EXE 316/2011-
12, ze dne 24.03.2011, které vydal Okresní soud v Táboře, kterým byla nařízena exekuce k návrhu  
oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 19000, Praha 9, IČ 00005886, 
zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát, Sokolská 60, 12000, Praha 2 
proti povinnému: MARTIN DAVID, Lipová 494/12, 39102, Sezimovo Ústí, nar.02.08.1976, zast. 
obecným zmocněncem JOSEF BARTOŠ, Paříkovo nám. 1, 41113, Třebenice, nar.14.09.1955 
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  ..................................................... 206,00 Kč s příslušenstvím 
 
rozhodl podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) za použití § 254 odst. 1 
OSŘ ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád, dále jen „EŘ“)  

 
t a k t o : 

 
Usnesení soudního exekutora ze dne 23.08.2021, č.j. 106  EX 1670/11-151, se ve výroku opravuje tak, 
že: 
 
„a) Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:  
 
podíl 1/12 

 
 
Shora uvedené nemovitosti s příslušenstvím a součástmi tvoří jeden funkční celek a budou draženy společně 
jako jeden komplex.“ 

 
Odůvodnění: 

 
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým rozhodl o prodeji 
nemovité věci povinného v dražbě. 
 
Podle § 164 OSŘ předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv 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. 
 



Poučení: 
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. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

Dle § 254 odst. 1 OSŘ na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části 
uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením. 
 
Podle § 52 odst. 1 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení 
občanského soudního řádu. 
 
Následně bylo zjištěno, že v původním usnesení došlo k chybě v psaní, když usnesení neobsahovalo 
označení nemovité věci, která má být v dražbě prodána.  
 
Na základě shora uvedeného a v souladu s ustanovením § 164 OSŘ za použití § 254 odst. 1 OSŘ a § 52 odst. 
1 EŘ pověřený exekutorský kandidát rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. 
 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný 
 
 
V Plzni, dne 1.9.2021         

JUDr. Mgr. Otakar Koutenský, 
v.r. 
Exekutorský kandidát 
pověřený soudním exekutorem 
JUDr. Jitkou Wolfovou 

 
Za správnost vyhotovení:  
Kristýna Grätschová 
    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
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