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P R O T O K O L  

o soupisu věcí známých z rejstříku, případně seznamu zřízeného ze zákona nebo jiné evidence 
vedené v souladu se zákonem 

 
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 28.12.2017, č.j. 
40EXE1756/2017-14, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický 
platební rozkaz ze dne 30.10.2017, č.j. EPR258757/2017-6 vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi k uspokojení 
pohledávky oprávněného: ESSOX s.r.o., F.A. Gerstnera 52, 37001 České Budějovice, IČO 26764652, zast. JUDr. Prokop 
Beneš, advokát, Antala Staška 38/510, 14000 Praha 4-Krč, IČO 61038644, proti povinnému: Róbert Popuša, Mukařov 
3, 29501 Mukařov, r.č. 730420/9198, v částce 32 754,19 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se 
určuje zvláštním rozhodnutím, 

 
vyhotovuje dle § 52 odst. 1 e.ř. a § 327a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tento protokol o soupisu věcí 

povinného známých z rejstříku zřízeného ze zákona nebo jiné evidence: 
 
a to za účelem uspokojení pohledávky oprávněného ve výši:  
 
- jistina  ...... .............................................................................................................................. 32 754,19 Kč 
- částka  ...... .................................................................................................................................. 612,00 Kč 
- náklady nalézacího řízení  ...... .................................................................................................. 3 513,00 Kč 
- 8,05% roční úrok z částky 32 454,19 Kč od 1.5.2017 do zaplacení 
 
Povinný je dále povinen zaplatit náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím. 
(Předběžné náklady exekuce ..................................17300Kč) 
 
 
Předmětem soupisu v sídle exekutorského úřadu dne 26.6.2018 jsou následující položky: 
 
1 - VOZIDLO RZ 3S94615 ŠKODA FABIA, 1 ks 
 
 
 

O provedení soupisu soudní exekutor bezodkladně vyrozumí osobu či orgán, který vede rejstřík či jinou 
evidenci. Je-li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku (seznamu, evidence) záznam o soupisu. Údaje 
o provedeném soupisu uchovává osoba nebo orgán po celou dobu trvání výkonu rozhodnutí. 

 
Jakmile nastanou skutečnosti uvedené v § 47 odst. 2 e.ř. soudní exekutor vyzve povinného, aby takto sepsané 

věci bezodkladně odevzdal soudnímu exekutorovi. 
 
 
V Přerově dne 26.6.2018 
 

Mgr. Jindřiška Chytilová, exekutorský kandidát 
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem 

Naše č.j.: 
203 Ex 50522/17-18 

 
 

Dne: 
26.6.2018 
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