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U S N E S E N Í

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00
Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Berouně dne 10.02.2021,
č.j.  14  EXE  171/2021-17,  na  základě  podle  pravomocného  a  vykonatelného  exekučního  titulu:  rozsudku
Okresního soudu v Kolíně ze dne 20.10.2020, č.j. 9 C 78/2019-238,  v exekuční věci oprávněného: Mgr. Jana
Gavlasová,  bytem Západní  449,  253 01  Chýně,  Martin Michal,  bytem Sportovní  č.p.  122,  252 03  Řitka,
zastoupenému advokátem:  Mgr.  Jana Gavlasová,  advokátka se sídlem Západní 449,  253 01 Chýně,  Helena
Vondráčková,  bytem  Sportovní  č.p.  122,  252  03  Řitka,  zastoupenému  advokátem:  Mgr.  Jana  Gavlasová,
advokátka se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně, proti povinnému: Jan Šinágl, nar.  09.12.1952, bytem Bratří
Nejedlých č.p. 335, 267 53 Žebrák, k uspokojení pohledávky 26.982,99 Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu
s ust. § 55 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „EŘ“),  ve  spojení  s ust.  §  43  zák.  č.  99/1963 Sb,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“),

t a k t o:

I. Podání povinného ze dne 18.2.2021, které je podle svého obsahu návrhem na zastavení exekuce, neobsahuje
všechny  stanovené  náležitosti,  je  nesrozumitelné,  neurčité,  a  nejsou  přiloženy  listiny  k prokázání  tvrzení
obsažených v návrhu:

- není uveden zákonný důvod podle § 268 OSŘ, proč účastník navrhuje zastavit exekuci
- k podání nejsou přiloženy listiny prokazující tvrzení obsažené v návrhu

II.  Náležitosti / podání je třeba opravit tímto způsobem:

- účastník uvede zákonný důvod pro zastavení exekuce podle § 268 OSŘ
- účastník přiloží listiny prokazující tvrzení obsažené v návrhu
       

III. Soudní exekutor vyzývá povinného, aby vady podání uvedené pod bodem I. odstranil způsobem uvedeným
pod bodem II. ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Doplněné podání předloží soudnímu exekutorovi.

Podle § 55 odst. 2 EŘ ve spojení s § 43 odst. 1 OSŘ, nebude-li podání řádně opraveno nebo doplněno, soudní
exekutor návrh na zastavení exekuce usnesením odmítne. 

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 19. února 2021
Otisk úředního razítka

               Mgr. Jan Beneš, v.r.
        soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem

Usnesení se doručuje:
- 1x povinnému

  
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.
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