
Poučení: 
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. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Za Beránkem 836,  podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085 

33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086 

Číslo jednací: 120  EX 5611/08-392 

v. s. oprávněný: 4178762895 
č.j. oprávněný: 220075307 

 

U S N E S E N Í  
 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Benešově, č.j. 7Nc 
4250/2008-3, ze dne 23.06.2008, kterým byla nařízena exekuce na základě Rozsudek č.j. 4 C 102/2007-43, 
který vydal Okresní soud v Benešově dne 27.11.2007 a který se stal pravomocným dne 20.02.2008 
k uspokojení pohledávky 
 
proti povinnému: VÁCLAV KOVRZEK, náměstí Jana Heřmana 80, 25756, Neveklov, 

nar.16.06.1957 
na návrh oprávněného: ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/1, 14053, Praha 4, IČ 27232433, zast. JUDr. 

Daniel Volopich, advokát, Vlastina 23, 32318, Plzeň 
 

pro 13 128,00 Kč s příslušenstvím 

rozhodl takto: 

 
Soudní exekutor opravuje usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. Exekutorského 
úřadu Klatovy č.j. 120 EX 5611/08-319 ze dne 15.12.2022 v výrokové části tohoto usnesení v části 

týkající se nejnižšího podání uvedeného v odstavci IV. tak, že tento výrok správně zní: 
 
IV.     Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených pod 
bodem II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému 
celku a činí částku  

46.000,- Kč 

 
Dále soudní exekutor opravuje usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. 
Exekutorského úřadu Klatovy č.j. 120 EX 5611/08-319 ze dne 15.12.2022 v výrokové části tohoto 

usnesení v části týkající se data a času zahájení a ukončení elektronické dražby, uvedeného v odstavci 
I. tak, že tento výrok správně zní: 
 
I.         Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb 
na adrese: www.drazby-exekutori.cz 
 
Zahájení elektronické dražby: dne 22.03.2023 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit 
podání). 
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 22.03.2023 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - 
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. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 

 
 



Poučení: 
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. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Za Beránkem 836,  podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085 

33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086 

V ostatním zůstává usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorského úřadu 

Klatovy č.j. 120 EX 5611/08-319 ze dne 15.12.2022 opravou nedotčeno. 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Při vyhotovení usnesení došlo k chybě v psaní, kdy v odstavci IV.  usnesení č.j. 120 EX 5611/08-319 ze dne 
15.12.2022 bylo uvedeno 46.00,- Kč namísto 46.000,- Kč a dále k chybě v psaní, kdy v odstavci I. usnesení 
č.j. 120 EX 5611/08-319 ze dne 15.12.2022 byl uveden datum a čas zahájení elektronické dražby 01.02.2023 
ve 13.30 hodin namísto 22.03.2023 v 11.00 hodin datum a čas ukončení elektronické dražby 01.02.2023 ve 
14.00 hodin namísto 22.03.2023 v 11.30 hodin. 
 
Soudní exekutor s ohledem na výše uvedené skutečnosti shledal důvody pro postup ve smyslu ustanovení § 
164 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 ex. řádu a tuto jinou zřejmou nesprávnost odstranil 
opravným usnesením.  

 
P o u č e n í:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 

Proti opravovanému usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., č.j. 120 EX 
5611/08-319 ze dne 15.12.2022 lze podat odvolání do 15ti dnů od právní moci opravného 
usnesení ke Krajskému soudu Praze prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila 
Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. 

 
 
V Klatovech dne 11.1.2023 

 

otisk úředního razítka 
 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 
 
Za správnost vyhotovení: Renáta Boudová 


