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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: Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne
25.7.2012, č.j. 42 EXE 3131/2012 – 26, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Usnesení Okresního soudu Eschweiler ze dne 10.9.2010, č. j. 13 F 141/10, ve věci oprávněného:
PRECIRE Technologies GmbH, se sídlem Charlottenburger Allee 40, Cáchy 520 68,, právní zástupce
Mgr. Hedvika Hartmanová, advokát se sídlem Maiselova čp. 60 / čo. 3, Praha 1 110 00 proti povinnému:
Karel Albert, bytem Hornická čo. 23 / čp. 2447, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum 400 11,
nar. 12.02.1946, právní zástupce Mgr. Petr Vlach, advokát se sídlem náměstí Českých bratří čp.2476 / čo.10,
Plzeň - Jižní Předměstí 301 00 , k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 948 022,01 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení 7,00% ročně z částky 76693,78 EUR od 1.12.1975 do 30.6.2009, úrok z
prodlení 5,12% ročně z částky 76693,78 EUR od 1.10.2009 do zaplacení ročně ve výši základní úrokové
sazby Německé spolkové banky zvýšené o 5% bodů, pro náklady oprávněného, které k 1.4.2019 činí
celkem 45 967,90 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 :
Spoluvlastníku nem. věci zapsané na LV 83, kat. území Hradiště u Plzně - Albert Richard Dipl. Ing.,
Heidekaul 5, Köln 50968, Spolková republika Německo, nar. 07.08.1979, se ustanovuje opatrovník
JUDr. Jaroslav Tomášek, LL.M., se sídlem Kyjevská 1228/77, Východní Předměstí 32600 Plzeň, IČ:
66247799
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení exekuce Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.7.2012, č.j. 42 EXE
3131/2012 – 26 byl provedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad
Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň.
Soudní exekutor z centrální evidence a z registru cizinců zjistil, že spoluvlastník nem. věci zapsané na LV
83, kat. území Hradiště u Plzně - Albert Richard Dipl. Ing., Heidekaul 5, Köln 50968, Spolková republika
Německo, nar. 07.08.1979 není občanem České republiky a na adrese dle katastru nem. věcí, na níž mu bylo
doručováno, si zásilku nepřevzal. Jiná adresa nebyla zjištěna.
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 spoluvlastník nem. věci 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 týkajíc se dražby nem. věci zapsané na LV 83, kat. území Hradiště u Plzně.
Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dní od doručení ke Krajskému soudu v Ústí
nad Labem, které je podáváno prostřednictvím soudního exekutora.
V Plzni, dne 01.04.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

