
Č.j.: 137Ex 7284/15-52

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Mladé Boleslavi
vedením   exekuce  na  základě  exekučního  titulu  -  rozsudku č.j.  52  C  817/2014-11 ze  dne  15.12.2014 vydaného
Obvodním  soudem pro  Prahu  1, který  nabyl  právní  moci  dne  12.02.2015 a  je  vykonatelný    ve  věci  uspokojení
pohledávky

oprávněného: COFIDIS s.r.o.
se sídlem Bucharova 1423/6, Praha, PSČ: 158 00, IČ: 27179907,
práv. zast. advokátem Mgr. Jiří Sita, advokát, se sídlem Rybná 682/14, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 
71330593
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1. Jana Radová 
bytem Klášter Hradiště Nad Jizerou č.p. 38, Klášter Hradiště nad Jizerou, PSČ: 294 15,  RČ: 
745226/0937 
za účasti: Miroslav Rada
bytem Klášter Hradiště Nad Jizerou č.p. 2, Klášter Hradiště nad Jizerou, PSČ: 294 15,  RČ: 
680926/1536  
(dále pouze povinný)

Vydává toto: 
oznámení soudního exekutora o skončení exekuce

Exekuce prováděná soudním exekutorem JUDr. Petrem Kociánem, Exekutorský úřad Brno - venkov, se sídlem Veveří
125, 616 45 Brno, pověřeným   dle vykonatelného exekučního titulu - rozsudku č.j. 52 C 817/2014-11 ze dne 15.12.2014
vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1k jejímu provedení   

oznamuje, že exekuce vedená pod sp. zn. 137Ex 7284/15 je dle § 51 e.ř. skončena. 
Zánikem exekuce zanikají i právní účinky všech vydaných exekučních příkazů:
Exekuční příkaz srážkami ze mzdy vydaný JUDr. Petrem Kociánem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu 
Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, č.j. 137 EX 7284/15-15 ze dne 27.05.2015 
Exekuční  příkaz prodejem motorových vozidel  -  manž. vydaný JUDr.  Petrem Kociánem,  soudním exekutorem
Exekutorského úřadu Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, č.j. 137 EX 7284/15-17 ze dne 27.05.2015 
Exekuční příkaz prodejem movitých věcí vydaný JUDr. Petrem Kociánem,  soudním exekutorem Exekutorského
úřadu Brno – venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, č.j. 137 EX 7284/15-24 ze dne 11.09.2015 

V Brně dne 20.01.2022

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

 
Doručuje se: 

1. Orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci
2. Osobám a orgánům, kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost 
3. Okresní soud v Mladé Boleslavi (exekuční soud) – k č.j. 30 EXE 1043/2015 - 16
4. Oprávněnému a povinnému (jen na žádost)

____________________________________________________________________________________________________________
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky
– kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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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