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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Okresního soudu v Teplicích ze dne 21.5.2018, č.j. 46 EXE 2336/2018-6, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v
Teplicích ze dne 18.1.2018, č. j. 113 C 26/2017-34, ve věci oprávněného: Glamour
Hair Products CZ, a.s., se sídlem K Hájům 1068/4, Praha - Praha 515 155 00, IČ:
16193407, právní zástupce Mgr. Petr Pytlík, advokát se sídlem Thámova čp.181 / čo.20,
Praha - Karlín 186 00 proti povinné: Lenka Cais, bytem Chouč čp.7, Hrobčice - Chouč
418 04, IČ: 86761498, nar. 01.04.1982, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
29 165,17 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 29 165,17 Kč od
2.2.2017 do zaplacení, náklady spojené s uplatněním pohledávky 1 200,00 Kč, náklady
předcházejícího řízení 10 897,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 13.8.2019 činí
celkem 3 509,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst.1 o.s.ř
t a k t o :

V odůvodnění usnesení č.j. 134 EX 4223/18-365 ze dne 06.08.2019, které vydal soudní
exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská
8, 301 00 Plzeň, se opravuje zřejmá nesprávnost v uvedení data a to tak, že se text:
Usnesením čj. 134 EX 4223/18-347 ze dne 21.06.2019 bylo ve shora uvedené věci nařízeno
dražební jednání na den 06.05.2019 prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz.
nahrazuje textem:
Usnesením čj. 134 EX 4223/18-347 ze dne 21.06.2019 bylo ve shora uvedené věci nařízeno
dražební jednání na den 06.08.2019 prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz.
O d ů v o d n ě n í :
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedený exekuční příkaz.
V průběhu řízení exekutor zjistil, že chybou v psaní byl v prvním odstavci odůvodnění
chybně uvedený datum vydání usnesení č.j. 134 EX 4223/18-347.
V souladu s ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. exekutor z úřední
povinnosti rozhodl tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Plzni, dne 13.8.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

