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USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Svitavách dne 22.5.2006, č.j. 4Nc3170/2006-6,
dále usnesení, které vydal Okresní soud ve Svitavách dne 18.8.2009, č.j. 4Nc3170/2006-13, kterými byla nařízena
exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 4.11.2005, č.j. 22C709/2005 vydal
Okresní soud Praha - západ k uspokojení pohledávky oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann
1, 75009 Paříž, Francie, reg. č. B 542 097 902, podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu BNP
Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 15000 Praha Smíchov, IČO
03814742, zast. JUDr. Michaela Fuchsová, Ph.D., advokát, Voršilská 130/10, 11000 Praha, IČO 63629372, proti
povinnému: Alena Körnerová, Žumberk 71, 53836 Žumberk, nar. 17.7.1975, v částce 23 935,00 Kč s příslušenstvím,
jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

Usnesení č.j. 203Ex26851/09-235 ze dne 4.9.2019, kterým soudní exekutor rozhodl o provedení elektronické dražby
nemovité věci, se opravuje výroku IV. takto:
IV.
„Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na
částku 64.000, - Kč.“

Odůvodnění:
Dle § 52 e.ř. nestanoví-li tento jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního
řádu. Není–li stanoveno jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní
předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Dle § 167 odst. 2 o.s.ř. není–li stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Dle § 164 o.s.ř. 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 doručuje účastníkům; jde – li o opravu výroku rozhodnutí, může
odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné rozhodnutí nenabude právní moci.
Soudní exekutor tedy v souladu s § 52 e.ř., § 167 odst. 2 o.s.ř. a § 164 o.s.ř. opravuje ve výroku IV. dražební
vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 26851/09-235 ze dne 4.9.2019, jelikož
administrativním pochybením bylo nejnižší podání chybně stanoveno na částku 64.00,- Kč. Správné znění nejnižšího
podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny, tedy na částku 64.000,- Kč.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. i) o.s.ř.).

V Přerově, dne 6.9.2019
Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
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rozhodl takto:

