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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:
Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne
27.04.2011, č.j. 14 EXE 1392/2011-12, ,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního
soudu ve Strakonicích ze dne 19.11.2010, č. j. 7 Nc 2704/2010-36,
ve věci
oprávněného: RESSPORT Economy a.s., se sídlem Tržiště 372/1, Praha 118 00, IČ:
28872932 proti povinné: Libuše Barková, bytem Tržiště čp. 519 / čo. 22, Praha
- Malá Strana 118 00,
, k uspokojení pohledávky oprávněného
ve výši 3 536 457,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 3 389
140,00 Kč od 15.11.2008 do zaplacení, pro náklady oprávněného, které k
07.09.2020 činí celkem 76 871,30 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

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

I.

Usnesení soudního exekutora č.j. 134 EX 4990/11-285 ze dne 4.12.2015 ve
spojení s unesením č.j. 134 EX 4990/11-726 ze dne 10.8.2020 se ruší.

II.

Usnesení soudního exekutora č.j. 134 EX 4990/11-286 ze dne 4.12.2015 ve
spojení s unesením č.j. 134 EX 4990/11-727 ze dne 10.8.2020 se ruší.
O d ů v o d n ě n í :

Dne 26.9.2020 obdržel soudní exekutor návrh oprávněného na změnu soudního
exekutora dle § 44b ex.řádu na nového soudního exekutora Mgr. Pavla Pajera, EÚ
Tachov. Současně oprávněný navrhl, aby byla s ohledem na procesní ekonomii a
předání exekučního spisu soudní exekutor zrušil výše uvedená usnesení. Dne
28.8.2020 obdržel soudní exekutor vyjádření navrhovaného soudního exekutora Mgr.
Pavla Pajera, že s převzetím věci souhlasí. S ohledem na to, že exekuční spis
bude předáván oprávněným navrhovanému novému soudnímu exekutorovi, nebylo důvodu
nevyhovět návrhu oprávněnému na zrušení jím navrhovaných usnesení a tyto soudní
exekutor zrušil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Plzni, dne 07.09.2020

Mgr. Ing. Jiří Prošek
Soudní exekutor

