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Oznámení soudního exekutora o skončení exekuce sp. zn. 064 EX 683/17
Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever, se sídlem Pod Vrchem 51,
312 00 Plzeň, pověřený opatřením Okresního soudu Klatovy ze dne 30. 8. 2017,
č. j. 28 EXE 1479/2017-10, vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu
Klatovy ze dne 15. 12. 2015, č. j. 10 C 33/2014-66 ve věci
oprávněného

Fakultní nemocnice Plzeň, IČO: 00669806, se sídlem E. Beneše 13,
305 99 Plzeň
proti

povinnému

Selský Michal, IČO: 05413516, RČ: 910111/3769, se sídlem Žďár 7,
341 01 Nalžovské Hory

pro 563,00 Kč s příslušenstvím
vydává v souladu s ust. 46 odst. 7 e.ř. toto

oznámení o skončení exekuce
I. Exekuce vedená pod spisovou značkou 064 EX 683/17 byla soudním exekutorem provedena,
případně byla zastavena. Provedením exekuce jakož i zastavením exekuce zanikají účinky všech
exekučních příkazů, popř. dalších rozhodnutí soudního exekutora, které byly v exekučním řízení
vydány.
Bylo-li zřízeno exekutorské zástavní právo, toto v souladu s ustanovením § 170 odst. 1 písm. d)
občanského zákoníku zaniklo uplynutím doby.
II. Po skončení exekuce z důvodu vymožení pohledávky a jejího příslušenství, nákladů
oprávněného a nákladů exekuce nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti příp. z důvodu
zastavení exekuce podle § 55 e.ř. zašle soudní exekutor oznámení o skončení exekuce všem
orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo
kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.
III. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor zcela vymohl pohledávku oprávněného, její
příslušenství, náklady předcházejících řízení a náklady exekuce, případně došlo k zastavení
exekuce, zaniklo ve smyslu ust. § 51 ex lege pověření soudního exekutora k provedení exekuce
a exekutor je povinen upustit od provedení exekuce.
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Plzeň, dne 28. 7. 2018
JUDr. Jaromír Peške, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Kateřina Řimsová, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el. adresu nebo
může v sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat.

PSE18-5662/ 2
PSE18-5662

