Vyvěšeno dne: 30. 7. 2019
Sejmuto dne: 29. 8. 2019
Číslo jednací: 124 EX 12132/16-83
Číslo oprávněného:1605926

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,
412 01 Litoměřice, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení č.j. 77 EXE 3256/2016-11, ze dne 21.9.2016, které vydal Okresní soud Plzeňměsto, kterým byla nařízena exekuce na základě exekučního titulu - platební rozkaz č.j. 20 C 61/2016 – 28,
který vydal Okresní soud Plzeň-město dne 16.06.2016 a který se stal pravomocným dne 12.07.2016 a
vykonatelným dne 12.07.2016 k uspokojení pohledávky oprávněného: I-Xon, a.s., Husitská 344/63,
13000, Praha 3, IČ 28218761, zast. JUDr. Petr Mašek, Boušova 792, 19014, Praha 9 proti povinnému:
Ondrej Dominik, České Údolí 51, 30100, Plzeň, r.č.620715/6857
rozhod l

t a k t o:

Povinnému se ustanovuje opatrovníkem JUDr. Dagmar Mixová, advokátka se sídlem Sopotská 645/70,
181 00 Praha 8, ev. č. ČAK 06952.
Odůvodnění:
V průběhu řízení bylo na základě součinnostních dotazů zjištěno, že povinného nelze ztotožnit v centrálních
registrech a není možné zjistit jeho adresu za účelem řádného doručování příslušných listin.
Dle § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. může předseda senátu ustanovit mj. také účastníku, jehož pobyt není
znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině.
Dle § 29 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb. lze advokáta jmenovat opatrovníkem, jestliže jím nemůže být jmenován
nikdo jiný.
Dle § 52 zák. č. 120/2001 Sb. se, nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení použijí přiměřeně
ustanovení občanského řádu, přičemž exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní
řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo
jinému zaměstnanci soudu.
Dle § 55b odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon
rozhodnutí přísluší soudu prvního stupně.
S ohledem na shora uvedené, kdy povinný je osobou, jejíž pobyt není znám ani se jí nepodařilo řádně
doručit, a zároveň nebyla nalezena jiná povinného osoba blízká, rozhodl soudní exekutor tak, že povinnému
ustanovil opatrovníkem advokáta JUDr. Dagmar Mixovou, ev. č. 06952, v souladu s § 29 odst. 3 a odst. 4
zák. č. 99/1963 Sb. ve spojení s § 52 a 55b odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb.
Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k odvolacímu soudu, jímž je Krajský soud v
Plzni do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím nadepsaného soudního exekutora.

V Litoměřicích dne 30.7.2019
otisk úředního razítka

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Mgr. Urban Tomáš
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková

___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

