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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 v
Domažlicích ze dne 31.5.2019, č.j. 11 EXE 1094/2019-20, , kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek OS Plzeň-město ze dne 27.2.2019, č. j. 99 Nc 1/2019-90, ve věci
oprávněné: Tereza Gregorová, bytem Petřínská čp.536 / čo.46, Plzeň - Božkov 326 00, RČ:, zákonný
zástupce Lenka Gregorová bytem Petřínská čp.536 / čo.46, Božkov 326 00 proti povinnému: Jiří Gregor,
bytem Rybník čp. 17, Rybník - Rybník 345 25, nar. 27.01.1971, k uspokojení pohledávky oprávněného
ve výši 37 100,00 Kč s příslušenstvím: , pro náklady oprávněného, které k 19.12.2019 činí celkem 100,00
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 :
Nezletilé oprávněné Tereze Gregorové, bytem Petřínská čp.536 / čo.46, Plzeň - Božkov 326 00, se
ustanovuje kolizní opatrovník JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M., se sídlem Kyjevská 1228/77,
Východní Předměstí 32600 Plzeň, IČ: 66247799
Odůvodnění:
Pověřením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 31.5.2019, č.j. 11 EXE 1094/2019-20, 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 zjistil, že zákonná zástupkyně oprávněné Lenka Gregorová, nar.
04.01.1976, posledně bytem Petřínská 536/46, 326 00 Plzeň, které byla oprávněná svěřena do péče rozsudek
OS Plzeň - město č.j. 99 Nc 1/2019-90, dne 21.11.2019 zemřela. Dle sdělení Okresního soudu Plzeň - město
nebyla oprávněná prozatím svěřena do péče jiné osobě.
Dle §892 odst. 3 noz Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a
dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.
Dle §55b odst. 1 ex. řádu Při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu.
Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.
Otec oprávněné, kterému bude pravděpodobně oprávněná svěřena do péče, když nebyl zbaven rodičovské
odpovědnosti, vystupuje v exekučním řízení jako povinný. Exekuce je vedena pro dlužné výživné, které je
otec povinen hradit na výživu nezletilé oprávněné dle rozsudku OS Plzeň - město č.j. 99 Nc 1/2019-90.
Soudní exekutor má za to, že v případě zastoupení oprávněné otcem, tedy povinným, může dojít ke střetu
zájmů mezi povinným, jakožto otcem a nezletilým dítětem, jakožto oprávněnou. S ohledem na tuto
skutečnost bylo přistoupeno k ustanovení kolizního opatrovníka dle §892 odst. 3 noz.
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 19.12.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

