Exekutorský úřad Zlín
Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor

tel.: 577 001 640, e_mail :podatelna@euzl.cz
Číslo jednací: 177 EX 17259/13-257
012 EX 11709

USNESENÍ
Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín se sídlem Krátká 4447, 760 01 Zlín,
jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Zlíně rozhodnutím ministra
spravedlnosti č.j. 427/2012-OJ-SO/65 ze dne 28.12.2012, po odvolaném soudním exekutorovi JUDr. Ivo
Dědkovi, který byl pověřen provedením exekuce usnesením č.j. 51 Nc 2494/2008-7, ze dne 21.11.2008,
které vydal Okresní soud v Břeclavi, kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902
(1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA,
odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A,
vl.77003, v ČR sídlem Karla Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 03814742, zast. JUDr. Michaela
Fuchsová, Ph.D., advokátka advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři, s.r.o., Voršilská 130/10,
11000, Praha 1
proti povinnému: MARIE VEJVANČICKÁ, Kpt. Jaroše 1001/1, 69301, Hustopeče,
rozhodl
t a k t o:
Rozhodnutí soudního exekutora č.j. 177 EX 17259/13-247 ze dne 22.03.2021 se ve výrokové části:
Zahájení elektronické dražby: dne 28.4.2020 v 10.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání). Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.4.2020 v 10.30 hod.
opravuje a doplňuje tak, že tato část výroku zní:
Zahájení elektronické dražby: dne 28.4.2021 v 10.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání). Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.4.2021 v 10.30 hod.
Odůvodnění
Zákon č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) ve svém § 52 uvádí, že pokud není v tomto zákoně stanoveno
jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.,
dále jen o.s.ř.). 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, soudci,
vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Při vyhotovování rozhodnutí č.j. 177 EX 17259/13-247 došlo ke zřejmé nesprávnosti. Soudní
exekutor tedy rozhodl podle § 52 EŘ ve spojení s § 164 OSŘ tak, jak je výše uvedeno a opravil chybně
uvedené datum konání dražby.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení u podepsaného soudního
exekutora, písemně ve trojím vyhotovení.

Ve Zlíně dne 23.3.2021
Mgr. Marek Jenerál v.r.
soudní exekutor
Poučení:
Digitálně podepsal Mgr. Marek Jenerál
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez
podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ65850661,O=Marek Jenerál,OU=1,CN=Mgr.
Marek
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.
Dle ust. §17b stavovského předpisu Exekutorské komory
Jenerál,SURNAME=Jenerál,GIVENNAME=Mar
ek,SERIALNUMBER=P154263,T=soudní
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému
exekutor byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
SN: 22227233
23.3.2021 11:18a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená vDatum:
el. podobě
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Marek
Jenerál

