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OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE NV
Soudní exekutor JUDr. Jan Paraska, Exekutorský úřad Most ve věci:

Oprávněný:
zastoupený:

CREDITFIELD, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 5/49, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 28939395,
práv. zast. advokátem JUDr. Jan Malý, advokát, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha, PSČ: 186 
00, IČ: 66257743

Povinný:
zastoupený:

Jakub Bartoň, bytem Hodslavice č.p. 503, Hodslavice, RČ: 890608/5650

Manželé 
povinných:
Exekuční titul: elektronický platební rozkaz Okresního soudu Nový Jičín ze dne 03.03.2020 č.j. EPR 

51063/2020-5 
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud Nový Jičín dne 14.07.2020 pod č. j. 56 EXE 872/2020-9

oznamuje, že:
I. Exekuce sp. zn. 130 EX 1169/20 byla skončena provedením.

II.  Zanikly účinky: exekučního příkazu prodejem movitých věcí  č.j. 130 EX  1169/20-20/E 1  z  15.07.2020, protokolu o soupisu z
17.07.2020 č.j. 130 EX 1169/20-31/E 1, exekučního příkazu č.j. 130 EX 1169/20-34/E 1 z 17.07.2020, exekučního příkazu přikázáním
pohledávky z účtu u peněžního ústavu č.j. 130 EX 1169/20-39/E 1 z 21.07.2020,  exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu u
peněžního ústavu č.j. 130 EX 1169/20-40/E 1 z 21.07.2020, protokolu o soupisu z 25.08.2020 č.j. 130 EX 1169/20-54/E 1,  exekučního
příkazu prodejem  nemovité věci č.j. 130 EX 1169/20-32/E 1 z 17.07.2020,

Označení nemovité věci povinného:

NEMOVITÁ VĚC 
Vlastník (část A - LV):
Jakub Bartoň, RČ: 890608/5650, Hodslavice č.p. 503, Hodslavice, 742 71

Nemovitost (část B - LV): 

Okres, katastrální území, obec, list vlastnictví (nadpis - LV):

Zdůvodnění:
Dle § 46 odst. 8 exekučního řádu zašle po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 § 46 a § 55 exekučního řádu 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; oznámení není rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce
podle § 47 odst. 5 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení. 

Doručit:  1. Povinnému: HPVR                           2. Oprávněnému: HPVR            3.  Okresní soud Nový Jičín: elektronicky eP/DS
4. Osobám dotčeným exekučními příkazy: výrok II.

UPOZORNĚNÍ:   Na vyrozumění o zapsání doložky provedení exekuce či vyrozumění o nabytí právní moci zaslané  po doručení
tohoto  oznámení neberte zřetel, neboť je vytváří automaticky informační systém!

Poučení:  Oznámení o skončení exekuce není rozhodnutím a opravný prostředek proti němu není přípustný. 



V Mostě dne 18.01.2021 JUDr. Jan Paraska,  soudní exekutor, v.r.

Za správnost vyhotovení: Gabriela Kortánová, zaměstnanec
pověřený soudním exekutorem

 

Poučení pro hybridní poštu: Nemá-li tento dokument razítko a podpis, tak jde o tzv. listinný stejnopis elektronického dokumentu vyhotovený provozovatelem poštovních

služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle § 17b kancelářského řádu Exekutorské komory ČR předá  exekutor k písemné žádosti adresáta elektronický dokument v

sídle úřadu na nosiči dat či zašle na  e-mail uvedený v písemné žádosti.
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