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Čj.:

 030 EX 4856/18-87

Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – Ing. PAVLÍČEK Vladimír, Františka Černého 1077/, 337 01 Rokycany –
Nové Město, nar. 30.5.1958, Ing. PAVLÍČEK Lubomír, Komenského 733/, 375 01 Týn nad Vltavou,
nar.  14.2.1956,  proti  povinnému  PAVLÍČEK Jiří,  Gdaňská  338/17,  181  00  Praha  –  Bohnice,  nar.
14.3.1957,  zast. Mgr. Petr Pytlík , advokát, ev.č. 3939, Thámova 181/20, 186 00 Praha – Karlín, IČ:
66224241, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – rozsudek č.j. 23C 241/2016-164,
který vydal Okresní soud ve Znojmě dne 16.1.2018, a na základě pověření soudního exekutora č. j. 15 EXE
1041/2018 -19 ze dne 19.3.2018, které vydal Obvodní soud pro Prahu 8, rozhodl 

takto:

I. Usnesení č.j. 030 EX 4856/18-78 ze dne 20.8.2018 se ve výroku XVIII. Způsob elektronické dražby,
v bodě 2 opravuje tak, že správně zní:

,,2. Povinný se smí účastnit dražby jako dražitel.“

namísto chybného:

,,2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného.“

Odůvodnění:

Dne  20.8.2018  bylo  vydáno  usnesení  č.j.  030  EX  4856/18-78.  Vzhledem  k  tomu,  že  exekuce  je
prováděna rozdělením společné věci, a to formou prodeje ve veřejné dražbě a rozdělením výtěžku dražby
mezi  spoluvlastníky,  není  důvod,  aby  měl  povinný  při  dražbě  jiné  postavení,  než  ostatní  účastníci
(oprávnění).

Dle  § 164 zák.  č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  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 stejnospisech rozhodnutí,  vydá o tom předseda senátu
opravné usnesení, které doručí účasníkům. Dle § 52 odst. 1 a 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), se pro exekuční řízení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí
přiměřeně  ustanovení  občanského  soudního  řádu.  Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  je  exekutor  oprávněn
vykonat  všechny úkony,  které  občanský soudní  řád  a  další  právní  předpisy  jinak  svěřují  při  provedení
výkonu rozhodnutí soudu.

Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodl soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola tak, jak je uvedeno ve
výroku I. tohoto usnesení.
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Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.  

V Brně dne 13.9.2018

Mgr. Jan Zdražílek, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 
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