
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Plzeň-jih 
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, soudní exekutor

se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, Plzeň
tel: 377331120, e-mail: info@eupj.cz ID datové schránky: 25iev27

úřední a pokladní hodiny: Po, Út, St: 8:00-12:00 13:00-17:00, Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00

Čj.  190 EXD 1/20-20
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!

Soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00
Plzeň, Česká republika, pověřený dle smlouvy o provedení dražby dle ust. § 76 odst. 2 e.ř. ve věci provedení dražby na návrh
osoby oprávněné nakládat s věcí: 

JUDr. Jitky Skoblové,  notářky v Plzni, adresou kanceláře Plzeň, Sedláčkova 212/11 jako soudní komisařky v řízení vedeném
Okresním soudem Plzeň-jih pod sp. zn. 12 D 662/2015 po zůstaviteli Pavlu Čuchranovi, narozeném dne 06.11.1956, posledně
bytem Srby 55, PSČ 335/01, zemřelém dne 14.08.2015 (navrhovatelka dražby)

vydává toto

Opravné usnesení:

I. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:

http://drazby.eupj.cz

.
Zahájení elektronického dražebního jednání nemovitých věcí uvedených pod II.a) dne 13.07.2021 v 09:30:00 hod.
Zahájení elektronického dražebního jednání nemovitých věcí uvedených pod II.b) dne 13.07.2021 v 11:00:00 hod.
Zahájení elektronického dražebního jednání nemovitých věcí uvedených pod II.c) dne 13.07.2021 v 10:30:00 hod.

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách
před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení
elektronické dražby  nemovitých věcí  uvedených pod II.  a)  dne  13.07.2021 v 10:00:00 hod.,  pod II.  b)  dne  13.07.2021 v
11:30:00 hod. a  pod II.  c) dne  13.07.2021 v 11:00:00 hod.  Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí
systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je veřejně přístupné.

II. V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 190 EXD 1/20-19 ze dne 25.05.2021 beze změny

Odůvodnění: 

Usnesením č.. 190 EX 1/20-19 ze dne 25.05.2021 byla nařízena dražební jednání nemovitých věcí na den 13.07.2020 v 9,30 hod,
11,00 hod a 10,30 hod. Přípisem ze dne 8.6.2021 byl soudní exekutor upozorněn na zjevnou nesprávnost – písařskou chybu v datu
konání dražebního jednání. 
Podle ust. § 164 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve spojení s § 52 odst. 1,2 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád
soudní exekutor opraví kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní, 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.
Vzhledem k tomu, že oprava v datu je oprava zřejmé nesprávnosti, rozhodnul soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.  Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem,
jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí.
(ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav.
předpisu EKČR - kanc. 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.

V Plzni dne 08.06.2021

 
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová 

soudní exekutor 
Exekutorský úřad Plzeň-jih 

Otisk úředního razítka 
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