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č.j. 129 EX 5663/09-105

Oznámení o skončení exekuce
(dle § 46 odst. 8 zák. 120/2001Sb.)
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537 01
Chrudim, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 13.01.2010,
č.j.: 48 EXE 3022/2010-12, k vymožení povinnosti dle vykonatelného platebního rozkazu vydaného
Okresním soudem v Olomouci dne 19.08.2009, č.j.: 26EC 119/2009-10, a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, PRAHA 8,
IČ:
47116617,
práv. zast. advokátem Mgr. Martina Řehořová, advokátka, se sídlem Československé armády 287/19,
Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 02162440
proti povinnému: Jurkovič Milan, bytem Mladějovice č.p. 24, Mladějovice, PSČ: 785 01, IČ: 86910779,
dat. nar.: 10.03.1980
ve výši 3.724,- Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které v průběhu řízení vzniknou,
vydává v souladu s ust. § 51 písm. c) e.ř. a § 46 odst. 8 zák. 120/2001 Sb. toto:

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE
Odůvodnění:
Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 13.01.2010, č.j.: 48 EXE 3022/2010-12 nařídil exekuci na
majetek povinného pro pohledávku oprávněného a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra
Jaroše, Exekutorský úřad Chrudim.
S ohledem na skutečnost, že pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly
zcela vymoženy, zaniklo ve smyslu ust. § 51 písm. c) e.ř. ex lege pověření soudního exekutora
k provedení exekuce a exekutor je povinen upustit od provedení exekuce. Tím automaticky zanikly
právní účinky těchto exekučních příkazů vydaných k postižení majetku povinného:
č.j. 129 EX 5663/09-20 ze dne 12.10.2011
č.j. 129 EX 5663/09-72 ze dne 22.03.2019
Soudní exekutor tedy žádá subjekty, jimž toto sdělení zasílá, aby zrušily veškerá omezení vyplývající
z usnesení o nařízení exekuce a z vydaných exekučních příkazů.
Katastrální úřad na základě tohoto oznámení provede výmaz poznámek dotýkajících se shora
označeného usnesení a označeného exekučního příkazu ve vztahu k povinnému.
Poučení: Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky,
kancelářského řádu, může být listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele
poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být takto vyhotovená listina
opatřena podpisem a otiskem úředního razítka soudního exekutora. Dle ust. § 17b odst. 3
kancelářského řádu, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě a podepsaná dle ust. § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Chrudimi dne 29.01.2020
Mgr. Petr Jaroš
soudní exekutor
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