č. j. 189 DDR 026/21-06

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, oprávněný dle § 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k
provedení nedobrovolné dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení
dobrovolné dražby uzavřené mezi soudním exekutorem JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem, LL.M., a
insolvenčním správcem Insolvenční společnost, v.o.s., IČ: 04506227, se sídlem: Palackého 715/15,
110 00 Praha 1, dlužníka BLUE CAMPANULA s.r.o. ‘‘v likvidaci‘‘, IČ: 28174721, se sídlem Velká
Dobrá, Berounská 318, PSČ 273 61, okres Kladno. Insolvenční řízení proti dlužníkovi je vedeno u
Krajského soudu v Praze, pod č.j. KSPH 72 INS 19504/2019, vydává toto

opravné usnesení
Dražební vyhláška č.j. 189 DDR 026/21-05 ze dne 5.11.2021, se bod č. I:
Dražební jednání se koná dne 08.12.2021 v 8.45 hodin ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na
adrese Palackého 168, 755 01 Vsetín.
mění následovně:
Dražební jednání se koná dne 06.12.2021 v 8.45 hodin ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na
adrese Palackého 168, 755 01 Vsetín.

Odůvodnění
Soudní exekutor JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská
695/38, 110 00 Praha 1, byl na základě smlouvy s insolvenčním správcem oprávněn zpeněžit movité
věci úpadce. Dne 5.11.2021 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku č.j. 189 DDR 026/21-05.
Ve výše uvedeném usnesení bylo chybně uvedeno datum dražebního jednání.
Dle ust. § 164 o.s.ř. 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, které doručí účastníkům. Dle
ust. § 55b e.ř. při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor
při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.
Jelikož ve výše uvedeném usnesení bylo uvedeno chybné datum dražebního jednání, kdy se jedná o
zjevnou nesprávnost, vydal soudní exekutor v souladu s ust. § 164 o.s.ř. toto opravné usnesení.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.
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.

V Praze dne 24.11.2021
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

