č. j. 189 EX 65/21-22
zn. oprávněného: 5631915195
Usnesení o zrušení exekučního příkazu
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 pověření Okresní soud v Mladé Boleslavi ze dne 18.01.2021 č.j. 40 EXE 17/202115, vydaného podle vykonatelného rozhodnutí Český telekomunikační úřad - odbor pro oblast Praha, č.j. ČTÚ-21892/2020631/rozhod.-SuR ze dne 15.10.2020, ve věci
oprávněného:
proti
povinnému:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha-Chodov, PSČ: 148 00, IČ: 64949681, práv.zást:
Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, Jankovcova 1518/2, Praha, PSČ:170 00
Marie Šafářová, Rokytovec č.p. 26, Rokytovec, PSČ: 294 30, dat.nar. 06.09.1989

, k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.790,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů
exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,
rozhodl takto:
Exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu č.j. 189 EX 65/21-15 ze dne 22.01.2021, kterým soudní exekutor rozhodl o
provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinné(ho): Tomáš Šafář, nar. 27.05.1978, Rokytovec č.p. 26, 294 30
Rokytovec, vedeného u peněžního ústavu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha-Michle, číslo účtu: 1387477034/2700
se ruší
Odůvodnění:
Vymáhaná pohledávka, včetně příslušenství a nákladů exekuce byla vymožena ke dni 12.04.2021, čímž pověření k provedení
exekuce zaniklo a exekuční řízení bylo ukončeno. S ohledem k uvedenému důvody pro blokaci majetku povinného pominuly a
soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není 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 18.04.2021
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Za správnost vyhotovení Mgr. Barbora Ševčíková
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem,LL.M.

