
 

 

 
Č.j.: 19 C 70/2014 - 29 

 
 

U S N E S E N Í 
 
 Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Průžkem ve věci 
žalobkyně: Městská část Praha 4, IČO 00063584, sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 
proti žalované: Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 24261386, sídlem Antala 
Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, zast. Mgr. Norbertem Ostrčilem, advokátem se sídlem Široká 
36/5, Praha 1, o zaplacení 1.605.000,-Kč, opravným usnesením,  

 
 t a k t o : 

 
Opravuje se záhlaví usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 19 C 70/2014 – 27 ze 

dne 5. prosince 2014 tak, že místo chybně neuvedeného označení žalované zástupcem  
označení žalované zástupcem správně zní „Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s., 
IČO 24261386, sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, zast. Mgr. Norbertem 
Ostrčilem, advokátem se sídlem Široká 36/5, Praha 1“. 

 
V usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 19 C 70/2014 – 27 ze dne 5. prosince 

2014 se opravuje datum vydání usnesení tak, že místo chybně uvedeného „3. prosince“ 
správně zní „3. prosince 2014“. 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

      
V důsledku písařské chyby soud v záhlaví usnesení neuvedl zástupce žalované a dále 

uvedl neúplné datum vydání usnesení. Soud proto v souladu s § 164 o.s.ř.  spolu s ust. § 167 
odst. 2 o.s.ř. vydal toto usnesení, kterým bylo výše citované rozhodnutí opraveno. 

 
P o u č e n í : 

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho 
písemného vyhotovení, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4, k Městskému soudu 
v Praze, písemně, dvojmo. 

Od právní moci tohoto usnesení se mohou účastníci ve lhůtě 15 dnů, písemně, dvojmo, 
odvolat proti rozsudku Obvodního pro Prahu 4 č.j. 48 EC 15/2010 – 49 ze dne 27.9.2010 (§ 
204 odst. 1 věta druhá o.s.ř.). 
      
 

V Praze dne 2. února 2015 
 

         Mgr. Michal Průžek, v.r. 
       samosoudce   
 

 
Za správnost vyhotovení: Hrušková Markéta 
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