
Č.j. 129 EX 54/20-83
 EČ opr.: JC/2020  
 

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537 01 Chrudim,
pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29.01.2020, č.j.: 72
EXE 267/2020-20, k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozsudku vydaného Obvodním soudem pro
Prahu 4 dne 21.11.2019, č.j.: 40 C 178/2019-35, a to k uspokojení pohledávky 
oprávněného: BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, PRAHA 9, IČ: 28402758,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D., advokát, se sídlem Dražkovice 181, Pardubice, PSČ: 
533 33, IČ: 13227335
proti povinnému: Zámečnictví TOČIMON s.r.o., se sídlem Nad Šálkovnou 1528/9, Praha-Braník, 
IČ: 01966103, rozhodl

t a k t o :

Datum zahájení dražby a datum registrace dražitelů do dražby ve výroku I. dražební vyhlášky č.j.
129 EX 54/20-82 ze dne 05.03.2021 se opravuje tak, že správně zní: 

„07.04.2021“

O d ů v o d n ě n í :

Soudní  exekutor  v  souladu  s  ustanovením  §  55b  odst.  2  zákona  č.  120/2001  Sb.,  o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl o opravě dražební vyhlášky ze dne 05.03.2021 , č.j. 129 EX 54/20-
82.

Při vyhotovování usnesení došlo v jeho výrokové části k písařské chybě v určení data
zahájení dražby a data pro registraci dražitelů do dražby kdy namísto správného: „07.04.2021“
bylo nesprávně uvedeno: „05.04.2021“

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chybu písařskou, postupoval soudní exekutor dle
ust. § 164 OSŘ a provedl opravu výrokové části usnesení tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu
jeho  písemného  vyhotovení  a  to  ke  Městskému  soudu  v  Praze prostřednictvím  podepsaného
soudního exekutora.

V Chrudimi dne 06.03.2021
Mgr. Petr Jaroš
soudní exekutor


	Č.j. 129 EX 54/20-83
	takto:

		2021-03-06T08:44:01+0100




