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UsNEsENl

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 27Ol'l7 , Pnha 6,
Mgr.Zuzana Sobíšková,

pověř€ný prov6d6ním 6x6kuc6 na ák|adě usngsgní, Keré Wdal: okesní soud v Děěíně čJ. 47 ExE 513'l l2o12-11, ze dne
12.s.2012, Kerým byla nařízena exekuce dle 6x9kučnlho titulu: P|atební rozkaz ze dne 21.2.2011, ěj.6 Ec 'l4l2o'l1-5, je)žwdal
okBsní soud v Děčíně, rozhodl exekutorskou koncipigntkou Mgr. Hanou Kamenlkovou ve Věci:

oprávněného
Česká pojišťovna a.s., bytem/se sídlem spálená 75i16, 113 04 Praha 1,1Č/RČ; 45272956

zast,: Mgr. zbořilová lvana, advokátka, advokát, bytem/se sídlem Komenského 256/23,500 03 Hradec Králové

proti

povinnému
Ho|ečková, roz, Valešová Květa, bytem/se sídlem ftnéířská 2726,4o7 47 Varnsdorf, okr. Děčin, RČ: 5355291287

o provedení exekuca pro 2044,- Kč, s úrokern 
ó#'ii[""1y":l],r& 3;?,.á.;JláT' 

do zaplac€nt, náklady nalózaclho řízení

táKo:

l. Exekuce na maletek povinného, k jejímuž provedenl byl soudní exekutor pověňen usnesením, Keré vydal okresní soud v
Děčíně ze dne 12,9.2012, ě.l, 47 ExE 5'l31l2012-'l1, se zastaJuje.
ll. Hotové Výdaje exekuce še určujl v částce 4 235,- Kč věetně 21,00% DPH, přičgmž oprávněný i9 povinen uhradit
exekutorovi na hotové Výdaie částku v9 výši 0,- Kč věetně 21,00o/o DPH do tří dnú od právní moci tohoto u§nesení.
lll. odměna ex€kutora se irrčŮje v éstce 3 630,- kč Vč€ťlě 2í,00% DPH, pnčsmž povinný je'povinen uhradit exekutorovi na
odměnu částku Vo vÝši 3 630.- Kě věetně 2í.00% DPH do tří dnú od DráVní moci tohoto usnesení.
v. Žádný z účastníló nemá právo na náhradu náldadú exekufuího říŽení.

odůvodnění:
Na náVrh opráVněného pověřil soUd soudniho exekutora provedením exekuce na majetek povinného.
Vzhledem k tomu, že v průběhu exekuce bylo spolehlivě zjištěno, že povinný již nedisponUje žádným postižitelným majetkem a
oprávněný současně vys|ovil souhlas se zastavenim exekuce, exekutor v souladu s ustanovením § 55 odst.4 zák.č.120/2001Sb,
exekuci zastavil,

Na Vymáhanou povinnost byla Vymožena částka Ve Výši 0,-Kč, dosud bylo opráVněnému Vypořádáno na jeho pohledáVku 0,-Kč,

o nákladech exekuce soudní exekutor rozhodoval V souladu s § 89 zák.č, 120/2001 sb.

Hotové Výdaje soudní exekutor uróil V částce 4 235,- Kč Včetně 21,00"/" DPH, přičemž V souladu se smlouvu o provádění exekucí
uzavřendu mezi soudnim exekutorem a oprávněným uložil oprávněnému k úhradé hotové výdaje ve výši 0,-Kč včetně 21,00%
DPH,

Podle ust. § 6 Vvhl. č_ 330/2001 sb.. V D|atném zněni. a současně dle ust, § 89 e.ř. náleži soudnimu exekutorovi minimálni tarifní
odměna Ve"výši'3 630,_Kč Včetně 2 i,oÓ% DPH, V rámci exekUce byla vymÓžena ěástka Ve Výši 0,-Kč, soudni exekutor tak uložil
povinnému k'úhradě tarifní odměnu Ve Výši 3 630,-Kč,

V připadě, že Vám bvla uložena povinnost k úhradě nákladů exekuce, proveďte platbu převodem na účet soudního exekutora
ve'dehý u komerčnl óanky, a.s. é. 1o7 -4153640277/0100. opráVněný 

'použije Váriabilní Symbol: 333440712 PoVinný použije
symboi:444440712 (V přídadě platby ze zahraničí, Uvádějte čislo účtu V mezinárodním tvaru lBAN: cz48010o00o'l074153640277
a swift koíl: KoMBczPPxXx )

V případě, že Vymožené plněi]í přesahuje Určenó náklady exekuce, bude zbýVajicí částka Vypořádána na účet oprávněného po
práVní moci tohoto Usnesení,

zároveň soudni exekutor rozhodl dle § 52 odst, 1 exekučního řádu a § 271 občanského soudního řádu o tom, že žádný z úěastníkŮ
nemá právo na náhradU nákladů řizeni,

PoUčení:
Proti tomuto usnesenije možno podat odvol,ání, a to do 15 dnů ode dne doručeni jeho písemného vyhotovení prostřednictvím
soudniho exekutora ke Kíajskému soudu v Ustí nad Labem.
Výrok l. je Vykonatelný již doručenim tohoto usneseni,

v Pnze dne 27.1o.2o'l4

Vyvěš*t,r ťntl,

Mgr. Hana Kameníková
eXekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
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