Exekutorský úřad Děčín

Mgr. Z,deněk Pánek - soudní exekutor
Sídlo: Prokopa Holého 130715, 405 02 DěčínIY tČo eezsqg+g,lD
tel.:412530303,fax:41253l678,€-mail:
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UsNEsENÍ

ai:

Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčín,se sídlem Prokopa Holého 130/15,405
02 Děčín,Ceská republika pověřený k provedení exekuce v rámci exekučníhořízeni vedeného u Okresního
soudu v Děčíně na zikladě pověření ze dne l8.02.20l6 čj. 48EXE 809/20l6-8,
proti povinnému:

Něnrcová Maria
bytenr Staré Křečany č.p. 369, Staré Křečany, RČ: 436219/055

na návrh

oprávněného: Obec Staré Křečany
se sídlem Stare Křečany č.p. 38, Stare Křečany, IČ: 0026l653,

práv. zast. advokátem Mgr. Narcis Tomášek, advokát, se sidlem U Starého Mostu
III-Staré Město, PSČ: 405
l l l/4, Děčín-Děčín

02,1Č 66201624

k r.rymoženípovinno§ti povinného zaplatit oprár.rrěnému 55.710,- Kč s přislušenstvím rozhodl taklo:

I.

Soudni exekutor ryzývá opráněnóbo, aby sc písemně vyjádfil, zde souhlasí se zastavením exekuce, a to
ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto usnesení.

II.

NeryjádříJi

§tanovené lhůtě, bude soudní exekutor podle ust. § 101 odst. 4 občanského
předpokládat,
že oprávněný se zastavením exekuce souhlasi.
soudního řádu
se oprávněný v€

odůvodněrrí;
§oudní exekutor v rámci pmvádění exekučníčinnosti, po provedení všech dostupných šeření za účelemzjištění
majetku povinného, sděluje oprávněnému, že povinný nedisponuje žádným exekučně postižitelným majetkem.

soudní exekutor ploto Yyzr.vá oprávněrrého, aby označil nrajetek povinného, piipadně jiné exekučně postižitelné

hodnoty povinného, jsou-li mu tyto znátny.

Paktiže oprávněný neozrnčí exekučně postižitelnéhodnoty, případně ve lhůtě dle výroku l, nevyjádří nesouhlas se
zastavením exekuce pro nemajetnost, má se s ohledem na ustanovení § l0l odst, 4 o-s.ř. za to, že opráwěný lyjádřil
konkludentní souhlas se zastavením exekuce.

Paklíže oprávněný \ryjádři nesouhlas se zastavením exekuce, můžesoudní exekutoť předložit exekuční spis k zastavení
pro n9majetnost povinného exekučním soudu_

Poučeni:

Proti tomuto u§nesení není možnépodat odvolání (§ 202 odst.
exekučního řádu).

l písm. d o.s.ř.

ve spojení s § 52 odst.

