č. j. 189 EX 51/20-15
zn. oprávněného: 0500578242
Původní č.j. 53 EX 706/09

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v
Ústí nad Orlicí ze dne 26.05.2009 č.j. 0 Nc 8229/2009-6, vydaného podle vykonatelného příkazu
Českého telekomunikačního úřadu, č.j. 86 460/2007-636/IV.vyř. ze dne 23.01.2008, ve věci
oprávněného:

proti
povinnému:

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 60193336,
práv.zást:
JUDr. Jana Kubištová, CSc., advokát, Trojská 69/112, Praha-Troja,
PSČ:171 00

Stanislav Lesák, Hejnice č.p. 65, Hejnice, PSČ: 564 01, dat.nar. 01.11.1979, IČ:
68211147

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 9.525,50 Kč a její
příslušenství, náklady nalézacího řízení ve výši 382,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady
oprávněného a náklady exekuce, vydává v souladu s ust. § 52 č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") t o t o :

Usnesení o odročení rozvrhového jednání:
Soudní exekutor tímto usnesením rozhodl, že předvolání k rozvrhovému jednání, se
odkládá ze dne 13.1.2021 na n e u r č i t o .
Odůvodnění:
Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 23.12.2020 příkaz k úhradě nákladů
exekuce č.j. 189 EX 51/20-11. Proti tomuto příkazu podal účastník námitky, které byly postoupeny
exekučnímu soudu. Jelikož o těchto námitkách nebylo zatím rozhodnuto, nemůže být přistoupeno
k rozvrhovému jednání. Z tohoto důvodu bylo nutno odročit rozvrhové jednání do doby rozhodnutí o
námitkách.
Po u č en í :

Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.
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.

V Praze dne 12.01.2021
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

