
č.j: 111 EX 573/19-33

U S N E S E N Í

JUDr.  Igor  Olma,  soudní  exekutor  Exekutorského  úřadu  Svitavy,  Nám.  Míru  53/59,  568  02  Svitavy, 
pověřený provedením exekuce Okresním soudem ve Svitavách  dne 06.03.2019, č.j.  6 EXE 102/2019-12 , 
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve 
Svitavách ze dne  14.01.2019, č.j. 6 C 345/2018-18    k uspokojení pohledávky oprávněného  Libor Obr, 
bytem  Dolní  182/28,  Žďár  nad  Sázavou,  PSČ:  591  01,  IČ:  13648551,  RČ:  640302/1196,  práv.  zast.  
advokátem Mgr. Marek Lhotský, advokát, se sídlem Lesnická 787/10, Brno, PSČ: 613 00, IČ: 21551235
proti povinnému Karol Ratomski, bytem Jedlová č.p. 227, Jedlová, PSČ: 569 91, IČ: 76542050,  dat. 
nar.: 19.11.1981
ve výši 38.375,80 Kč s příslušenstvím,
rozhodl 

t  a  k  t  o:

Usnsení  o  nařízení  elektronické  dražby  JUDr.  Igora  Olmy,  soudního  exekutora  Exekutorského  úřadu 
Svitavy, Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy ze dne 27.6.2019 č.j. 111 EX 573/19-32, kterým byla nařízena 
dražba movitých věcí se mění a doplňuje tak, že text:
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné  třetiny výsledné ceny  a jejího příslušenství, práv a jiných 
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, a to: 60.000,-Kč
Se nahrazuje textem:
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné  třetiny výsledné ceny  a jejího příslušenství, práv a jiných 
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, a to: 80.000,-Kč

O d ů v o d n ě n í :

Dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, předseda senátu opraví v rozsudku 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. Dle § 52 odst. 
1  zákona č.  120/2001 Sb.,  exekuční  řád,  nestanoví-li  tento  zákon jinak,  použijí  se  pro exekuční  řízení 
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Dle odst. 2 je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, 
které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu a 
soudci.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í  přípustný opravný prostředek (§ 202 o.s.ř.).

Ve Svitavách dne 28.06.2019

      JUDr. Igor Olma v.r.
                       soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Ing. Petr Šimek
pověřená(ý) soudním exekutorem

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.
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