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oznámení soudního exekutora o skončení exekuce
podle § +0 odst. 8 exekučního řádu

Soudní exekutor JUDr, Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesenÍ, které vydal Okresní soud v Bruntále dne 18.6.2010, č.j. 61EXE3oýzot0-23,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 9.3,2005, č.j.
13C29/2O05-25 vydal Okresní soud v Přerově, platební rozkazze dne 7.2,2006, č.j,43Ro978/20a5-74 vydal okresní
soud v Bruntále, usnesení ze dne 25,8.2005, č.j. 19E31,6/2004-31 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojení
pohledávky oprávněného: Domovní správa města Přerova, Blahoslavova 3,75002 Přerov LČa 471g4728, zast. UDr.
Petr Dutko, advokát, Blahoslavova 7J5a1}Přerol, lČO 66243459, proti povinnému: l

75002 Přerov Přerov l-Město, r.Č. _ v částce 126 360,00 Kč s příslušenstvtrrt, 1arclz l naKlaou exel(uce,
jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

vydává vsouladu s ust. § 46 odst.8 e.ř. a § 51 písm. b) e.ř., § 52 odst. 1e.ř. ve vazbě na § 254 odst. 1o.s.ř.,
věta druhá, a contrario, toto:

oZnamenl:

,, l. Soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorského úřadu v Přerově, se sídlem Komenského 38,
75002 Přerov, při provádění exekuce z pověření soudu v usnesení o nařízení exekuce, které vydat Okresní soud v
Bruntále dne 18.6.2010, č.j. 61EXE30I|20L0-23, zaniklo pověření provést exekuci, a to usnesením Exekutorského
úřadu v Přerově soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy č.j. 203 Ex O9778lLg-36 ze dne 30.10.2018, které nabylo
právní moci dne 72.72.2078.

ll. Exekuce byla zastavena pravomocným rozhodnutím Exekutorského úřadu v Přerově soudního exekutora
JUDr. Lukáše Jíchy a tím zaniklo pověření soudního exekutora k provedení exekuce. Soudní exekutor je povinen
upustit od provedení exekuce. Zánikem exekuce zanikaií i právní účinky všech exekučních příkazů, které byly
v exekučním řízení vydány."

odůvodnění

Vzhledem k tomu, že usnesení o zastavení exekuce, které vydal Exekutorský úřad v Přerově soudního
exekutora JUDr. Lukáše Jíchy č.j. 203 Ex 09778/7a-36 nabylo právní moci dne 17.12.2018, zani$o tím ve smyslu ust. §

51 písm. b) e.ř. ex lege pověření soudního exekutora k provedení exekuce a soudní exekutor je povinen upustit od
provedení exekuce.

Zastavením exekuce automaticky zanikly právní účinky všech exekučních příkazů vydaných ve shora

uvedeném exekučním řízení.
V souladu s ust. § 46 odst. 8 exekučního řádu rozesílá soudní exekutor toto oznámení všem orgánům a

osobám, které ve svlich evidencích (seznamech) vedou poznámku o probíhající exekuci anebo ktenlm byla v exekuci

uložena nějaká povinnost. Toto oznámení není rozhoditutím.
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V Přerově dne 24.t.2079

Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát



pověřen JUDr, Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Rozdělovník :

- Exekuční soud
- katastrální úřad (v případě, že byla exekuce vedena prodejem nemovitých věcí)
- Orgán vedoucí evidenci motorových vozidel (v případě, že byl proveden soupis vozidla)
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