
odůvodnění:

soud přiial usiesením č.j. 1jsd 9/2014-13 Ze clne l4.5,20l4 do úschow od složiiele pro shora
uvedeného přijemce částku, uvedenou ve výIoku tohoto usneseni. složitel ve svém ílávrhu uvedl, že

důvodem podání návrhu je skutečnost, že záýazek nelze splnit, nebot' věřitel .ie v prodlení, neboť
iádně nabídnuté plnění nepřijal,

Usnesení o přijeti do ú§cho\y nabylo právni moci dne 20,5.2014, Do dnešního dne o vydání
úschovy nikdo nepožádal. Soud proto podle ust. § 301 odst, 1 zék.é.292l20l3 Sb, roáodi, že
předmět úscholry připadfle státu. jestliže se o néj nikdo nepiihlásí do jednoho roku ode dne
rryhlášeni tohoto rrsnesení, Doideli soudu v této lhůtě žádost o vyclliní úscholy, soud o ni roáodne
pod]e Ltst. § 298 z.ř.s,.

Státu připadne v takovém piípadě předmět úschovy jen tehdy. pokud nebude podané žádosti o
vydání úscho\T pravomocným usnesením soudu rryhověno (§ 301 odst, 3 z.ř,s,). stát nabývá
vlastnictví mamým uplynutím lhůty, PřipadneJi předmět úscho\T státu, Zaniknou práva ilčastníků i
jiných osob k pieónětu úschovy (§ ]02 z,ř.s.).

Toto usnesení se \),věšuje na úředni desce soudu (§ 185g odst. 1 posl,věta o.s,i.),

P o u č en í: Proti tomu1o usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručeni
K Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudLr zdejšího.

V Praze dne 22.května 2017

Renata ciprová v.r.
rryšši soudní úřednice

Za §právnost vyhotovení:
Marcela lffochová

h*,\ r,,)

3 zs.g.tol?
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UsNEsENI

obvodní soud pro Prahu 9 lozhodl Renatou Ciprovou, !yšší soudni úřednicí. v právní věci soudni
úschovy peněžité častky 3000,00 Kč, složitele: Jiří Wonka, 8.4.1950, U nemocnice 869,
Vrchlabí, pro přijemce: Libuše Rudinská, 13.9.1974, Matějkova2l23, Praha 9,

takto I

Předmět úschovy - peněžitá častka 3000,00 Kč - piipadne státu, jestliže seo něj nikdo nepřihlásí
do jednoho roku ode dne \Thlášeúi tohoto usneseni nebo jestliže pravomocným usnesením soudq
nebude lryhověno žádosti o \Tdání předmětu úschovy podané v této lhůtě.

Stát nabude vlastnictví k piedmětu úscholT marným uplynutím uvedené lhůty,


