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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Tunkl ve věci
Marek Španiller bytem Mirkovice č.p. 7, Mirkovice - Mirkovice, PSČ 382 32, r.č.
Povinný
690816/1359
(dlužník):
zastoupený:
Česká republika - Okresní soud v Českém Krumlově se sídlem Linecká 284, Český
Oprávněný
(vymáhající Krumlov, PSČ 381 20, IČ: 00024635
věřitel):
zastoupený:
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Českém Krumlově dne 28.06.2018 pod č.
j. 13 EXE 1040/2018-17
Exekuční titul: Platební rozkaz Česká republika - Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne
28.06.2011 č. j. 7 C 190/2011-17 a Usnesení Česká republika - Okresního soudu v Českém
Krumlově ze dne 17.01.2012 č. j. 3 E 17/2012-12 a Usnesení Česká republika - Okresního soudu
v Českém Krumlově ze dne 08.10.2012 č. j. 2 E 8/2012-15 a Usnesení Česká republika Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 19.04.2012 č. j. 3 E 73/2012-13

.
rozhodl takto:
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu ze dne 21.8.2020, č.j. 217 EX
00160/18-327 se ve výroku II. opravuje a nově zní takto:
Zahájení elektronické dražby: 30.09.2020 v 11:00 hod
Ukončení dražby: nejdříve 30.09.2020 v 11:30 hod

Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu ze dne 21.8.2020,
č.j. 217 EX 00160/18-327. Při vydávání tohoto rozhodnutí došlo administrativním pochybením k
chybnému uvedení data dražby.
Dle ust. § 52 odst. 2 ex. řádu je exekutor, nestanoví-li exekuční řád jinak, 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 ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. se užije na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Dle ust. § 164 o.s.ř. opraví předseda senátu (soudní exekutor) 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.
Soudní exekutor proto v souladu s výše uvedeným a v souladu s ust. § 52 odst. 2 ex. řádu ve
spojení s ust. § 164 a ust. § 167 odst. 2 o.s.ř. opravil výrok rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto
náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb
v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 o.s.ř.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž
tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost
vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

V Českém Krumlově dne 26.08.2020
Mgr. Tomáš Tunkl,
soudní exekutor
Otisk úředního razítka
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