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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 pověření :
Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne
10.8.2021, č.j. 76 EXE 10/20211334/2019-15, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 03.02.2015, č. j. 130 EC
1773/2011-56, ve věci oprávněného: vendue a.s., se sídlem Neklanova čp.152 /
čo.44, Praha - Praha 28
128 00, IČ: 28062256, právní zástupce Mgr. Michal
Pavlas, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České Budějovice - České
Budějovice 6 370 01 proti povinné: Marcela Jošková, bytem Pekařská čo. 5 / čp.
239, Ústí nad Labem - Krásné Březno 400 07, nar. 02.07.1973,
k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 10 463,26 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení
REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 10 463,26 Kč od 04.02.2015 do
zaplacení, úrok z prodlení 8,00% ročně z částky 10 463,26 Kč od 05.05.2010 do
30.06.2010, úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 10 463,26 Kč od 01.07.2010 do
30.06.2012, úrok z prodlení 7,50% ročně z částky 10 463,26 Kč od 01.07.2012 do
31.12.2012, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 10 463,26 Kč od 01.01.2013 do
03.02.2015, úrok z prodlení 18,90% ročně z částky 10 000,00 Kč od 05.05.2010 do
zaplacení, náklady předcházejícího řízení 4 752,80 Kč, pro náklady oprávněného,
které k 11.11.2021 činí celkem 2 589,40 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

rozhodl na základě ustanovení § 29 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
(dále jen „OSŘ“), v souladu s ustanovením § 254 dost. 1 OSŘ a § 52 odst. 1
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád, dále jen „EŘ“)
t a k t o :
Pro toto řízení se ustanovuje povinnému Marcela Jošková, bytem Pekařská čo. 5 /
čp. 239, Ústí nad Labem - Krásné Březno 400 07, nar. 02.07.1973, z důvodu
neznámého pobytu, opatrovník – JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M., advokát, e sídlem
Kyjevská 1228/77, 301 00, Plzeň, IČ: 66247799.

O d ů v o d n ě n í :
Dne 02.08.20211 bylo na návrh oprávněného zahájeno exekuční řízení zřízením
exekutorského zástavního práva, soudní exekutor vede řízení pod sp.zn. 134 EX
4514/21.
Podle ustanovení § 29 odst. 3 OSŘ pokud neučiní jiná opatření, může předseda
senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v
řízení o dědictví stanoven 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.

Podle § 254 odst. 1 OSŘ na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících
částí, není-li v této části uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením.
Dle § 52 odst. 1 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční
řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Soudnímu exekutorovi se nepodařilo zjistit pobyt povinného. Nezdržuje se na
adrese uvedené v návrhu oprávněného, ani na adrese zjištěné v zahraničí. Jiná
adresa pobytu nebyla zjištěna. Povinného nelze dohledat v centrální evidenci
obyvatel, když má k datu 22.03.2013 ukončený pobyt na území České republiky.
Na základě výše uvedených důvodů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 OSŘ
v návaznosti na § 254 odst. 1 OSŘ a § 52 odst. 1 EŘ rozhodl soudní exekutor
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím soudního
exekutora.

V Plzni, dne 11.11.2021

Za správnost: Mgr. Lucie Kohoutová,
z pověření soudního exekutora

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

