
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský 
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. 

 

Číslo jednací: 124  EX 2004/01-112 
Číslo opr.:  

 O P R A V N É  U S N E S E N Í  
 
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33, 
412 01 Litoměřice, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření 
exekutora k jejímu provedení č.j. , ze dne , které vydal  , kterým byla nařízena exekuce na základě  
k uspokojení pohledávky 
oprávněného:   
proti povinnému: Jan Kořínek, Zemřel, Dlouhá 203/24, 41201, Litoměřice, r.č.470622/146  
 
 
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád)  a o změně dalších zákonů (dále jen  “e.ř.“) a ve vazbě na § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  “o.s.ř.“) toto : 
 
 
 Opravné usnesení k usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 124 EX 2004/01-79 ze dne 6. 
8. 2015 
 
 
Soudní exekutor tímto opravuje usnesení č.j. 124 EX 2004/01-79 ze dne 6. 8. 2015 (dále jen  “usnesení “)  tak, že : 
Výrok č. IV. usnesení: 
 

 
Se opravuje a správně zní: 
 

 
                                                                                        47.860,-Kč 
 

Odůvodnění : 
 

Soudní exekutor vydal dne 06.08.2015 Usnesení č.j. 124 EX 2004/01-79 , kde chybně uvedl výši nejnižšího podání, proto soudní 
exekutor postupoval v souladu s ust. § 164 o.s.ř. a vydal opravné usnesení. 
 
 
 
Poučení:   Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do 15 dnů od jeho doručení, 

prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, se sídlem Masarykova 
679/33, 412 01 Litoměřice.  
Dle § 55c odst. 4 e.ř. běží lhůta na odvolání u usnesení č.j. 124 EX 2004/01-79 znovu od právní moci opravného 
usnesení.   

   
V Litoměřicích dne 15.9.2015 

      otisk úředního razítka 
         JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.  

               soudní exekutor  
                           Exekutorský úřad Litoměřice 
vyřizuje: Humburská Kateřina  
za správnost vyhotovení: Milena Zahálková 
 
 


