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sp. zn. 140 ED 00002/21-007 
 

USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné náměstí 
977/24, 110 00 Praha 1, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené dne 
7.5.2021 mezi ním a paní Kateryna Lysenko, bytem: Barrow Street 52, Apt. 4C, New York, USA 
10014, jako vlastníkem předmětu dražby rozhodl 

 

takto: 
 
     V rozhodnutí soudního exekutora, kterým je Usnesení, sp. zn. 140 ED 00002/21-006, 
vydané dne 09.08.2021, se podle § 164, zák. č. 99/1963 Sb., opravuje písařská chyba následovně: 
 

původní text: 
Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou pod sp. zn. 140 ED 00002/21-003 vydané dne 
21.06.2021 na den 10.08.2021 v 10:00 hodin a konané prostřednictvím systému dražeb na adrese 
portálu  http://www.exdrazby.cz,   se odročuje na den 24.08.2021 od 10:00 hodin. 

 
 

se nahrazuje: 
Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou pod sp. zn. 140 ED 00002/21-003 vydané dne 
21.06.2021 na den 10.08.2021 v 10:00 hodin a konané prostřednictvím systému dražeb na adrese 
portálu  http://www.exdrazby.cz,   se odročuje na den 20.08.2021 od 10:00 hodin. 

 
 

   
Odůvodnění: 

 
     Soudní exekutor zjistil v textu uvedené listiny písařskou chybu, a to ve špatném uvedení 
nového termínu konání dražby – nesprávně bylo uvedeno datum 24.8.2021, namísto správného 
data konání dražby a to 20.8.2021. Proto jí tímto usnesením opravil tak, jak je uvedeno ve 
výrokové části tohoto usnesení. 
 
 
Poučení:   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť se oprava netýká výroku 

rozhodnutí (§ 202, odst. 1, písm. 1), zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 
 
 
V Praze dne 09.08.2021 
 

Mgr. Jan Vedral 
soudní exekutor 

v. r. 
L. S. 

Za správnost vyhotovení 
Markéta Svobodová, tajemnice 
 
Usnesení se doručuje: 
1x Lekvi & Partners s.r.o. 
1x Územní pracoviště FÚ pro Prahu 3 
1x Městská část Praha 3 
1x Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
1x Katastrální pracoviště Praha 

http://www.exdrazby.cz/
http://www.exdrazby.cz/
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Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, 

neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (§ 48, odst. 4, zák. č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád). 

 

     Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být 

opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. 

Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. K písemné 

žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis takto doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou 

adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná zaručeným a platným 

elektronický podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat; o tom musí být 

účastník poučen (§ 17b, Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský 

řád). 
 
 
Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro 
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora: 
www.eupraha3.cz,  neboť se můžou měnit. 
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