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Číslo jednací: 124 EX 478/10-201
Číslo oprávněného:51760232

U S N E S E N Í
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. 13 EXE 3859/2010 - 15, ze dne 25.2.2010, které vydal Okresní soud v Chebu, kterým byla nařízena
exekuce na základě exekučního titulu - rozhodnutí č.j. 52827/2009-634/VI.vyř., který vydal ČTÚ dne 27.08.2009 a který
se stal pravomocným dne 10.10.2009 a vykonatelným dne 27.10.2009 k uspokojení pohledávky oprávněného: T-Mobile
Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14900, Praha 4, IČ 64949681, zast. JUDr. Jana Kubištová CSc., advokát, Trojská
69/112, 17100, Praha 7 - Troja, proti povinnému: MIROSLAV KOLOUCH, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002,
Cheb, r.č.560402/1698, IČ 15737420
r o z h o d l t a k t o:
Neznámým dědicům zůstavitele Jiřího Kováříka, nar. 5.9.1939, zemř. dne 25.04.2009, naposledy bytem Verdunská 67/4,
Doudlevce, 30100 Plzeň, který je spoluvlastníkem id. podílu 1/5 nemovité věci, a to stavby bez čp/če na parcele 1176/187,
zapsáno v kat. území: 722341 Hradiště u Plzně na listu vlastnictví 1223, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň-město, se za účelem doručování v exekučním řízení ustanovuje opatrovníkem JUDr. Dagmar
Mixová, advokátka se sídlem Sopotská 645/70, 181 00 Praha 8, ev. č. ČAK 06952.
Odůvodnění:
Soudní exekutor rozhodl exekučním příkazem č.j.: 124 EX 478/10-16 ze dne 16.8.2010 o provedení exekuce prodejem
nemovitostí povinného, přičemž spoluvlastníkem id. podílu 1/5 nemovité věci je Jiří Kovářík, nar. 5.9.1939, zemřelý dne
25.4.2009 (dále jen „spoluvlastník“). V průběhu řízení bylo na základě součinnostních dotazů z centrálních registrů
zjištěno, že spoluvlastník dražené nemovité věci zemřel, přičemž dosud není znám okruh dědiců zůstavitele
(spoluvlastníka).
Dle § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. může předseda senátu ustanovit také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v
řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců. 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.
Dle § 338 odst. 3 o.s.ř. jde-li o prodej spoluvlastnického podílu k nemovité věci, soud doručí spoluvlastníku povinného
pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a dražební vyhlášku; spoluvlastník povinného může podat za
podmínek uvedených v § 336c odst. 5 odvolání proti dražební vyhlášce. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a
učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije.
Spoluvlastník povinného je oprávněn podat za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé odvolání proti usnesení o
příklepu.
S ohledem na shora uvedené, kdy spoluvlastník dražené nemovité věci je osobou, jejíž pobyt není znám a zároveň nebyla
nalezena jiná osoba blízká, rozhodl soudní exekutor tak, že spoluvlastníkovi za účelem doručování písemností 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 21.8.2019
otisk úředního razítka
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Mgr. Novotný Vojtěch
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.

