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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Hodonín, v exekučním řízení, zahájeném na
základě vykonatelného exekučního titulu: usnesení: č.j.1 T 16/2009-1338, který vydal Okresní soud v
Břeclavi dne 19.8.2010 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 24.9.2010, usnesení: č.j.1 T
16/2009-1318, který vydal Okresní soud v Břeclavi dne 7.6.2010 a který se stal pravomocným a
vykonatelným dne 7.6.2010, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
A.
ČR - Okresní soud v Břeclavi, Národních hrdinů 11, 690 24 Břeclav, IČ 00025089,
ve výši 20 590,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
Markéta Ficková, naposledy bytem Zd. Nejedlého 1554/9, 692 01 Mikulov, r.č.855913/4474,

rozhodl takto:
podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s §
52 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, se povinnému Markéta Ficková,
naposledy bytem Zd. Nejedlého 1554/9, 692 01 Mikulov, r.č.855913/4474
USTANOVUJE JAKO OPATROVNÍK
Kamila Pechová, exekutorská tajemnice, adresa pro doručování: EÚ Brno-venkov, Cornovova 45, 618 00
Brno-Černovice.

Odůvodnění :
Exekučním návrhem ze dne 15.7.2017 se oprávněná domáhala nařízení exekuce proti povinnému
v návrhu označenému jako Markéta Ficková, naposledy bytem Zd. Nejedlého 1554/9, 692 01 Mikulov,
r.č.855913/4474.
Jelikož povinný má zrušen trvalý pobyt na území ČR a v exekučním řízení se nepodařilo zjistit
skutečný pobyt povinného, soudní exekutor se pokusil doručit usnesení o nařízení exekuce na poslední
známou adresu povinného, povinný si písemnost nevyzvedl, ani prostřednictvím lustrací a součinností dle
ustanovení § 33 a násl. e. ř. se nepodařilo zjistit jeho skutečný pobyt.
Vzhledem k vyčerpání všech vhodných opatření pro zjištění pobytu povinného rozhodl exekutor o
ustanovení opatrovníka povinnému, jakožto osobě, jejíž pobyt není znám podle § 29 odst. 3 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Exekutorského úřadu Hodonín, Velkomoravská 1.

V Hodoníně dne 16.11.2018

Mgr. František Janda
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
Usnesení se doručuje:

oprávněnému/PZ
opatrovníkovi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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. K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byl doručen
listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost, vyhotovená v
elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vyhotovil,
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá účastníkovi řízení v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

