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č.o.: 3001331400/

O Z N Á M E N Í   O   S K O N Č E N Í   E X E K U C E

Soudní  exekutor  Mgr.  Zuzana  Sobíšková,  Bělohorská  270/17,  169  00  Praha  6,  provádějící  exekuci  na 
základě pověření Okresní soud v Mladé Boleslavi, č.j. 30 EXE 295/2017-13, ze dne 20.02.2017, vydaného 
na základě vykonatelného rozhodnutí -  elektronický platební rozkaz č.j. EPR 47796/2015 - 5, který vydal 
Obvodní soud pro Prahu 6 dne 08.04.2015 a který se stal pravomocným dne 25.04.2015 a vykonatelným dne 
25.04.2015,  ve  věci  exekuce  oprávněného:  Pitambera  s.r.o.,  Na  Florenci  1332/23,  11000,  Praha,  IČ 
05569419,  zast.  Dajbych  Jan,  Mgr.,  advokát,  Vinohradská  3330/220a,  10000,  Praha,  proti  povinnému: 
JOSEF HANUŠÁK, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 29415, Klášter Hradiště nad Jizerou, r.č.780917/2525, 
podle § 46 odst. 8 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“), oznamuje toto:

Exekuce vedená v uvedené věci nadepsaným soudním exekutorem byla ke dni 25.6.2018 provedena. Zákaz 
nakládání  s majetkem povinného dle  ustanovení  §  44a  odst.  1  a  §  47  odst.  6  EŘ k tomuto  dni  zanikl. 
K tomuto dni podle § 47 odst. 7 EŘ zanikly účinky všech dosud platných exekučních příkazů, a to:
č.j. 180 EX 136/17-17 ze dne 15.03.2017 EPB u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. z účtu č. 
0001077295520207/0100
č.j. 180 EX 136/17-26 ze dne 22.05.2017 EPPJP_PP
č.j. 180 EX 136/17-44 ze dne 04.07.2017 EPSM u PLEMENTA s.r.o.
č.j. 180 EX 136/17-69 ze dne 17.05.2018 EPM

Odůvodnění:

V průběhu exekučního řízení byly vydány tyto exekuční příkazy, které byly ke dni provedení exekuce platné 
a účinné:
č.j. 180 EX 136/17-17 ze dne 15.03.2017 EPB u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. z účtu č. 
0001077295520207/0100
č.j. 180 EX 136/17-26 ze dne 22.05.2017 EPPJP_PP
č.j. 180 EX 136/17-44 ze dne 04.07.2017 EPSM u PLEMENTA s.r.o.
č.j. 180 EX 136/17-69 ze dne 17.05.2018 EPM

V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle 
§ 51  písm. c) EŘ,  a  to  vymožením pohledávky, jejího  příslušenství  a  nákladů  exekuce,  takže  vymáhaná 
pohledávka zanikla a zaniklo i exekutorské zástavní právo, kterým byla vymáhaná pohledávka zajištěna.  
Všechny dotčené orgány a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci, anebo 
kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost na podkladě tohoto oznámení, ukončí provádění exekuce 
a vedené poznámky o exekučním řízení vymažou. 
Katastrální  úřad vymaže všechny zápisy, zapsané na podkladě výše  uvedených exekučních příkazů, a to  
i exekučních  příkazů,  kterým  bylo  zřízeno  exekutorské  zástavní  právo.  Tato  povinnost  vyplývá 
ze z. č. 396/2012 Sb. ČÁST DRUHÁ, Článek IV, Přechodná ustanovení, odst. 1) – Řízení zahájená přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou §  33e, 
§ 44b, § 46, § 49 odst. 1 písm. h), § 55c odst. 3, § 66 odst. 4 a § 69a zákona č. 120/2001 Sb., které se použijí 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V Praze dne 29.06.2018

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.



otisk úředního razítka 
Mgr. Jakub Jetmar, v.r.
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem

Toto oznámení se doručí:

orgánům a osobám dotčeným exekučním řízením,

účastníkům řízení na jejich žádost

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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