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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 Rakovníku ze dne 10.7.2018,
č.j. 24 EXE 2182/2018-18, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení JUDr.
Tomáš Vrána soudního exekutora ze dne 14.10.2015, č. j. 103 Ex 65991/14-51, ve věci oprávněného: Ing.
Eduard Filip, bytem Michálkova čp.1494, Rakovník - Rakovník II 269 01, nar. 18.06.1959, právní
zástupce JUDr. Jiří Kroulík, advokát se sídlem U továren 999/31, Praha 102 00 proti povinnému: Čestmír
Večes, bytem Alešova čp.744, Rakovník - Rakovník II 269 01, IČ: 70647453, nar. 26.04.1955, zemř.
10.10.2018, k uspokojení pohledávky oprávněného : , pro náklady oprávněného, které k 5.12.2018 činí
celkem 3 847,80 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“)
takto:
Pro toto řízení se ustanovuje neznámým dědicům povinného Čestmíra Večese, bytem Alešova čp.744,
Rakovník - Rakovník II 269 01, IČ: 70647453, nar. 26.04.1955, zemř. 10.10.2018, opatrovník - JUDr.
Jaroslav Tomášek LL.M., advokát, se sídlem Kyjevská 1228/77, 32600 Plzeň, IČ: 66247799.
Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se sídlem
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, byl pověřen provedením exekuce: č.j. 24 EXE 2182/2018-18, vydal OS
Rakovník dne 10.07.2018, na základě exekučního titulu: Usnesení č.j. 103 Ex 65991/14-51, vydal Vrána
Tomáš, JUDr. dne 14.10.2015 k vymožení povinnosti povinného vyklidit pozemek parc. č. St. 1143,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m ², jehož součástí je stavba Rakovník II, č. p. 744, bydlení, která
stojí na pozemku parc. č. St. 1143, dále pozemku parc. č. 3357/6 zahrada o výměře 274 m² a pozemku parc.
č. 3357/7 zahrada o výměře 136 m², včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví č. 2145 pro obec Rakovník a katastrální území Rakovník, a dále pro vymožení nákladů
exekuce.
Dne 10.10.2018 povinný zemřel.
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.
Dle sdělení notářky JUDr. Hany Janoušové, se sídlem Husovo náměstí 2347, Rakovník, ze dne 20.11.2018,
není okruh dědiců zůstavitele (povinného) doposud znám.
Zemřel-li účastník a v řízení je třeba bez prodlení pokračovat provedením neodkladných úkonů (zajištění
důkazu apod.), soud je musí provést, ale zároveň zatím neznámým dědicům takového účastníka v řízení
ustanoví opatrovníka, který je bude v řízení zastupovat do okamžiku, než budou řádným postupem
v pozůstalostním řízení zjištěni (SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta.
Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 149).
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 Praze prostřednictvím soudního exekutora.

V Plzni, dne 5.12.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Kateřina Spáčilová,
z pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

