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Č.j.: 154 EX 179/16-40

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad 
Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu v Mladé Boleslavi (dále jen jako „exekuční soud“) 
č.j.  40 EXE 780/2016-13 ze dne 15.06.2016, a podle exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi č.j.  20 C 
74/2016-17 ze dne 05.04.2016, v exekuční věci oprávněného: 1/ METRONET, s.r.o., IČ 26762544, se sídlem Maltézské náměstí 
537/4, 118 00 Praha 1, právní zastoupení: Mgr. Přemysl Hašlar, advokát, se sídlem AK Táborská 922/21, 293 01 Mladá Boleslav, 
proti povinnému: 1/ Karel Horák, nar.  28.07.1993, rodné číslo 930728/2721, bytem Dolní Krupá č.p. 16, 295 01 Dolní Krupá, 
vydává v souladu s § 46 odst. 7 zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně  
dalších zákonů (dále jen jako „e.ř.“), toto oznámení o skončení exekuce:

I.  Exekuce,  vedená soudním exekutorem pod spisovou značkou 154 EX  179/16,  byla ke  dni  vydání  tohoto  oznámení 
pravomocně zastavena.  Podle ustanovení § 51 e.ř.  tímto dnem ex lege zaniká oprávnění  soudního exekutora k vedení 
exekuce a současně zanikají právní účinky všech vydaných exekučních příkazů, jakož i rozhodnutí soudního exekutora,  
která byla vydána v rámci provádění exekuce na základě těchto exekučních příkazů:

-  exekuční  příkaz  č.j.  154  EX  179/16-11 ze  dne  16.06.2016,  kterým bylo  rozhodnuto  o  provedení  exekuce  prodejem 
movitých věcí ve spojení s protokolem o soupisu movitých věcí č.j. 154 EX 179/16-12 ze dne 16.06.2016;
- exekuční příkaz č.j. 154 EX 179/16-13 ze dne 17.06.2016, kterým bylo rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy 
(platu, jiného příjmu, důchodu);
-  exekuční příkaz č.j.  154 EX  179/16-15 ze dne  21.06.2016, kterým bylo rozhodnuto o provedení exekuce přikázáním 
pohledávky z účtu;

II. Zákazy podle § 44 odst. 7 a podle § 47 odst. 4 e.ř. se ruší a zanikají důvody pro zápis poznámky o vedení exekuce v  
katastru nemovitostí, ve veřejném rejstříku a v dalších dotčených evidencích.

Příslušný  katastrální  úřad je  povinen provést  výmaz  poznámky  o  zahájení  exekuce  zapsané  na  základě  vyrozumění 
soudního exekutora č.j. 154 EX 179/16-9 ze dne 16.06.2016.

Příslušný orgán,  který vede dotčenou evidenci  je  povinen provést  výmaz poznámky o evidenci  exekučního příkazu a 
provedení soupisu movitých věcí, zapsané na základě protokolu č.j. 154 EX 179/16-12 ze dne 16.06.2016.

Poučení: Toto  oznámení  o  skončení  exekuce  není  rozhodnutím a  není  proti  němu přípustný  opravný prostředek.  Po 
skončení exekuce podle § 46 odst. 2 a 6 a § 55 e.ř. zašle soudní exekutor oznámení o skončení exekuce všem 
orgánům a  osobám,  které  ve  svých evidencích  vedou  poznámku o  probíhající  exekuci,  anebo kterým byla  
v exekuci uložena nějaká povinnost. Pokud byl proveden soupis movitých věcí povinného, a movité věci byly  
soudním exekutorem zajištěny, pak budou povinnému nebo jeho zmocněnci (za podmínky, že nebyly v rámci 
provedení exekuce prodány v dražbě) vydány v sídle soudního exekutora po předchozí telefonické domluvě.

V Jablonci nad Nisou, dne 17.10.2018

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské  
komory  Česká  republiky  –  Kancelářský  řád,  k písemné  žádosti  účastníka,  kterému byl  listinný  stejnopis  tohoto  dokumentu 
doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a 
podepsaná podle § 16a Kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém 
nosič dat.
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otisk razítka

Mgr. Jan Mlynarčík, v. r. 
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
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