soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., zástupce soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy
IDDS: bsqkn7x, e-mail: urad@vlha.info, tel. 558 111 495

č.j. 102 EX 00239/16-043

vyvěšeno: 06.05.2019

Usnesení

sejmuto:

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., se sídlem Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek, zástupce soudního exekutora JUDr.
Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, který vede exekuci na základě pověření exekučního
soudu - Okresního soudu v Karviné ze dne 10. 11. 2016, č.j. 47 EXE 2662/2016, přičemž exekuce je vedena podle vykonatelného příkazu Český
telekomunikační úřad - odbor pro severomoravskou oblast č.j. ČTÚ-86 191/2015-638/II. vyř. - HuA ze dne 11. 5. 2016, který nabyl právní moci
dne 31. 5. 2016, vykonatelného dne 16. 6. 2016 v právní věci
oprávněného:

PODA a.s., IČ: 25816179, 28. října 1168, 702 00 Ostrava,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1 160,00 Kč, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 290,00 Kč od 17. 1. 2013 do zaplacení, úrok z
prodlení 7,05% ročně z částky 290,00 Kč od 12. 2. 2013 do zaplacení, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 290,00 Kč od 15. 3. 2013 do
zaplacení, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 290,00 Kč od 16. 4. 2013 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 200,00 Kč, a náklady
této exekuce
proti povinnému:

Marek Moskál, nar. 10.11.1994, trvalý pobyt na území České republiky ukončen (poslední adresa trvalého
pobytu: Petrovice u Karviné čp. 48, 735 72 Petrovice u Karviné),

ROZHODL TAKTO:

I.

Opatrovníkem povinného se ustanovuje JUDr. Zbyněk Lakomý, advokát, se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek-

Odůvodnění:
Pověřením, které vydal Okresní soudu v Karviné pod sp. zn. 47 EXE 2662/2016 dne 10.11.2016, byl soudní exekutor pověřen vedením
exekuce proti povinnému.
V průběhu exekučního řízení bylo potřeba povinnému doručovat písemnosti, které se však nepodařilo řádně doručit.
Podle informací z agendového informačního systému evidence obyvatel má povinný ukončený pobyt občana ČR od 16.10.2017, jinou
adresu tohoto povinného se nepodařilo dohledat ani v zahraničí, povinný není dle šetření soudního exekutora ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí
svobody na území České republiky, povinný nemá ani aktivní a přístupnou datovou schránku.
Dle ust. 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „e.ř.“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Dle ust. § 254 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“), na výkon rozhodnutí se užije
ustanovení předcházejících částí, není-li v této části uvedeno jinak.
Dále pak podle ust. § 29 odst. 3 o.s.ř., pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu (soudní exekutor) ustanovit opatrovníka mj.
také účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině.
Proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu
v Ostravě, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského.

Ve Frýdku-Místku dne 6. 5. 2019
JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
soudní exekutor
zástupce JUDr. Milana Vlhy

Toto usnesení se doručuje:
PODA a.s., IČ: 25816179, 28. října 1168, 702 00 Ostrava
Oprávněný:
JUDr. Zbyněk Lakomý, advokát, se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek
Opatrovník:
Okresní soud v Karviné k sp. zn. č.j. 47 EXE 2662/2016
1 x úřední deska

