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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: Česká republika - Okresního soudu Plzně - jih ze
dne 9.12.2013, č.j. 8 EXE 3276/2013-14, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Krajského soudu Plzně ze dne 30.3.2012, č. j. 49 Cm 253/2011-34, ve věci oprávněného: Mgr.
Lukáš Zscherp, bytem Lochotínská čp.1108 / čo.18, Plzeň - Severní Předměstí 301 00, IČ: 69973806,
RČ: 80-02-15/2081, právní zástupce Mgr. Bc. Tomáš Hodys, advokát se sídlem Lochotínská čp.1108 /
čo.18, Plzeň - Severní Předměstí 301 00 proti povinnému: Marián Antoš, bytem Příchovice čp. 237 čp.
237, Příchovice - Příchovice 334 01, nar. 19.04.19747, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
84 619,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 84 338,00 Kč od 17.5.2011 do zaplacení,
náklady předcházejícího řízení 30 488,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 3.5.2021 činí celkem
6 171,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l podle § 29 odst. 3 o.s.ř. za použití § 52 odst. 1 ex.ř. t a k t o :
Povinnému Marián Antoš, bytem Příchovice čp. 237 čp. 237, Příchovice - Příchovice 334 01, nar.
19.04.19747, se ustanovuje opatrovník JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M., se sídlem Kyjevská 1228/77,
Východní Předměstí 32600 Plzeň, IČ: 66247799
Odůvodnění:
Pověřením Okresního soudu Plzně - jih ze dne 9.12.2013, č.j. 8 EXE 3276/2013-14, byl provedením
exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň.
Soudní exekutor z provedených součinností, ze sdělení Ministerstva vnitra ČR, Odbor azylové a migrační
politiky a z registru obyvatel zjistil, že povinný není občanem České republiky a na adrese v České
republice, na níž mu bylo doručováno, nemá již evidován pobyt a ani se zde nezdržuje. Dle sdělení
Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky, nemá povinný k dnešnímu dni platný pobyt na
území ČR. Poslední realizovaný pobyt byl ukončen ke dni 07.06.2011. Současné místo pobytu není
správnímu orgánu známo
Dle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu může být opatrovník ustanoven neznámým dědicům zůstavitele,
nebyl-li dosud v řízení o dědictví zjištěn okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se
nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních
důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se
vyjadřovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný splňuje shora uvedenou podmínku (nemá evidovaný trvalý pobyt
v České republice a na žádné známé adrese se povinný nezdržuje, ani se povinnému nedaří doručovat
listiny), postupoval soudní exekutor podle § 29/3 o.s.ř. (s odkazem na § 52/1 exekučního řádu) a povinnému
ustanovil ve výroku uvedeného opatrovníka za účelem doručení všech listiny dle exekučního řádu.
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dní od doručení ke Krajskému soudu
v Plzni, které je podáváno prostřednictvím soudního exekutora.
V Plzni, dne 03.05.2021
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
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