
 
 

Poučení: 
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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č.j. 120 EX 4630/11-144 
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č.j. oprávněný: 562684555 

 
OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE 

 
 

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pověřeným provedením exekuce podle rozhodčí nález č.j. 37255/10, který vydal Bc. Michal 
Kelíšek, rozhodce dne 26.11.2010 a který se stal pravomocným dne 07.12.2010 a vykonatelným dne 
11.12.2010 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud Plzeň-sever ze dne 11.3.2011 č.j. 7 EXE 
189/2011-8,  
 
  
proti povinnému: 
 

RADEK KOVÁČIK, KUNĚJOVICE 2, 33035, KUNĚJOVICE, 
r.č.740502/2163 
 

na návrh oprávněného: CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 25085689, zast. 
Mgr. Michaela Fuchsová, advokátka, Voršilská 130/10, 11000, Praha 1 

 
pro 32 420,00 Kč s přísl.  
 
oznamuje v souladu s ustanovením § 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“)  

 
toto 

 
Exekuce vedená pod sp. zn. 120 EX 4630/11 byla ke dni 30.12.2014 provedena. 
 
Podle ustanovení § 47 odst. 5 EŘ, zanikají účinky všech exekučních příkazů, a to: 
 
č.j. 120 EX 4630/11-17 ze dne 10.06.2011 EPM u Murr CZ, s.r.o. 
č.j. 120 EX 4630/11-23 ze dne 11.07.2011 EPM u AZS 98, s.r.o. 
č.j. 120 EX 4630/11-35 ze dne 04.01.2012 EPZP 
č.j. 120 EX 4630/11-36 ze dne 04.01.2012 EPN 
a dražební vyhlášky č.j. 120 EX 4630/11-94 ze dne 27.11.2014 
 
týkajích se těchto nemovitých věcí: 
 

 

 
 
č.j. 120 EX 4630/11-45 ze dne 30.01.2012 EPMV 

 



 
 

Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
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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 
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a 
 

potvrzuje, že zajištěná pohledávka zanikla a tudíž zaniklo i exekutorské zástavní právo zřízené na základě výše 
uvedeného exekučního příkazu. Byl-li exekuční příkaz zřízením zástavního práva doručen katastrálnímu úřadu 
před 31.12.2013 včetně, zaniklo exekutorské zástavní právo dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1964, byl-li exekuční příkaz zřízením zástavního práva doručen katastrálnímu úřadu po 1.1.2014 včetně, 
zaniklo exekutorské zástavní právo dle ustanovení § 1376 zákona č. 89/2012. 
 
 
 

Odůvodnění 
 
V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle ustanovení 
§ 51c EŘ, a to vymožením pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného.  
Na základě shora uvedených skutečností došlo k zániku účinků exekučních příkazů, kterými byly postiženy 
předmětné nemovitosti. 
 
 
 
V Klatovech dne 13.2.2015 
 

Otisk razítka 
 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 
 
Za správnost vyhotovení: Alena Ferenčíková 
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