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Anna Vojáčková
OZNÁMENÍ
Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále
pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 4014/11, s odkazem na usnesení o
nařízení exekuce ze dne 31.8.2011, které pod č.j. 13 EXE 4608/2011-13 vydal Okresní soud v
Lounech, k provedení exekučního titulu: exekutorský zápis ze dne 8.10.2009, který pod č.j. EZ
105/2009 vydal Mgr. Lucie Čížková, ve prospěch oprávněné osoby: ČSOB Leasing, a.s., IČ.
63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, zastoupené: Mgr. Zbyšek Jaroš,
advokát, se sídlem: Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4 - Michle, na úkor majetku povinné osoby:
FRANTIŠEK SUCHÝ, nar. 14.5.1985, bytem 107, 43968 DOMOUŠICE, pro vymožení částky 60
737,97 Kč s příslušenstvím, vydává
toto o z n á m e n í podle ustanovení § 46, odst. 8) e.ř.:
I.
Dne 28. 12. 2018 byla exekuce provedena, pohledávky oprávněné osoby, její příslušenství a
náklady exekuce byly vymoženy.
Podle ustanovení § 47, odst. 7) e.ř. provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky
všech vydaných exekučních příkazů. O této skutečnosti se vyrozumívají všechny orgány a osoby,
které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci
uložena nějaká povinnost. Toto oznámení není rozhodnutím. V oznámení se označí exekuční příkazy,
jejichž účinky skončením exekuce podle ust. § 47 odst. 7) e.ř. zanikly. Na žádost se toto oznámení
zasílá též účastníkům řízení. Byla-li exekuce vedena zřízením exekutorského zástavního práva, toto
oznámení rovněž obsahuje potvrzení, že zajištěná pohledávka zanikla a že tudíž zaniklo i exekutorské
zástavní právo.

V Teplicích dne 4.1.2019

Mgr. Martin Svoboda,
soudní exekutor
Rozdělovník:
- FRANTIŠEK SUCHÝ, č. 107, 439 68 DOMOUŠICE, nar. 14.05.1985
- Mgr. Zbyšek Jaroš, advokát se sídlem AK Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4 - Michle

