č.j. 081 EX 33308/12-401

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu ve
Vsetíně ze dne 19.11.2012, č.j. 31 EXE 1712/2012-7, které nabylo právní moci dne 21.12.2012, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu - odbor pro jihomoravskou oblast č. j.
ČTÚ-9274/2011-637-Sil ze dne 11.1.2012, který nabyl právní moci dne 4.2.2012, vykonatelného dne 21.2.2012 v
exekuční věci
oprávněného: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových čp. 2808 / čo. 2, 155 00 Praha - Stodůlky , IČ:
25788001, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, 140 00 Praha - Michle
proti
povinnému: Bohumil Maleňák, bytem Růžďka čp. 268, Růžďka - Růžďka 756 25, nar. 23.9.1972 , za účasti
manželky Karla Maleňáková bytem Růžďka čp. 268, Růžďka - Růžďka, PSČ 756 25 , nar. 25.11.1970
pro - Jistina 3 123,00 Kč
- soudní poplatek 200,00 Kč
- náklady právního zastoupení 3 120,00 Kč
- Náklady oprávněného 2 541,00 Kč
- Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 14 052,94 Kč).

rozhodl takto:
Usnesení soudního exekutora č.j. 081 EX 33308/12-393 ze dne 27.4.2022

se opravuje tak,
že čas zahájení elektronické dražby se je stanoven na den 14.7.2022 v 9:30 hodin.
Odůvodnění:
Ve výše uvedené exekuční věci soudní exekutor zjistil, že v usnesení č.j. 081 EX 33308/12-393 (dražební vyhláška)
ze dne 27.4.2022 bylo chybně uvedeno datum zahájení další elektronické dražby. Proto rozhodl soudní exekutor tak,
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení . V ostatních částech zůstává usnesení beze změny.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 12.5.2022

JUDr. Marcel Smékal v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Zuzana Skalická
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. Marcelem Smékalem
I n f o r m a c e :
Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu
EKČR); na žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na základě zákonné či podzákonné úpravy plynoucí z právního
řádu České republiky.

