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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 Karlových Varech ze dne 29.8.2018, č.j. 46
EXE 1377/2018-91, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Presněnský okresný soudu města Moskvy ze dne 28.2.2018, č. j.
2-0275/18,
ve věci oprávněných: a)
Alexej Jevgeňjevič Basistov, bytem
Gusjatnikov pereulok 13/3, - Moskva
101000, RČ:, právní zástupce Mgr. Jana
Švanda Ilovičná, advokát se sídlem Buzulucká čp.678 / čo.6, Praha - Dejvice 160
00 b)
Julij Valerjevič Taj, bytem Generála Kuzněcova 11/1, - Moskva
109156,
RČ:, právní zástupce Mgr. Jana Švanda Ilovičná, advokát se sídlem Buzulucká
čp.678 / čo.6, Praha - Dejvice 160 00 c)
Ilja Valerjevič Peregudov, bytem
Mičurinskij prospekt 11/4, - Moskva
119192, RČ:, právní zástupce Mgr. Jana
Švanda Ilovičná, advokát se sídlem Buzulucká čp.678 / čo.6, Praha - Dejvice 160
00 proti povinným: 1) Sergej Matvejevič Čak, bytem ulice Rečnaja / Tepličnyj,
dům
41/6, Pervomajskij, Stavropolský kraj - Ruská federace 357226,
nar..30.04.1960,
2)
Sergej
Vladimirovič
Machov,
bytem
ulice
Sadovaja-Kudrinskaja 8/12, Moskva - Ruská federace 123001, nar. 27.07.190, k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 69 375 756,63 Kč s příslušenstvím: ,
pro náklady oprávněného, které k 12.2.2019 činí celkem 87 918,60 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 Sergej Matvejevič Čak, bytem ulice
Rečnaja / Tepličnyj, dům 41/6, Pervomajskij, Stavropolský kraj - Ruská federace
357226, nar..30.04.1960 z důvodu neznámého pobytu, opatrovník - JUDr. JAROSLAV
TOMÁŠEK LL.M., advokát, se sídlem Kyjevská 1228/77, 301 00, Plzeň, IČ: 66247799.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 16.08.2018 bylo na návrh oprávněného zahájeno shora uvedené exekuční řízení.
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, tedy adrese Rečnaja / Tepličnyj, dům
41/6, Pervomajskij, Stavropolský kraj - Ruská federace 357226, kde si zásilky
nepřebírá. Jiná adresa pobytu nebyla zjištěna. Povinného nelze dohledat v
centrální evidenci obyvatel.
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 Plzni, a to prostřednictvím soudního exekutora.

V Plzni, dne 12.2.2019
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

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

