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Usnesení
soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 Domažlice,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne
25.4.2013, č.j. 49 EXE 1926/2013, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek
Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.9.2012, č.j. 10 C 410/2011-24, ve věci oprávněného:
E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 49, IČ: 26078201, právní
zástupce Mgr. Pavel Vincík, advokát se sídlem Ovocný trh čp.1096 / čo.8, Praha - Praha 1, 110 00, proti
povinnému: Sevdilj Zendelji, bytem Jižní čp.2527 / čo.83, České Budějovice - České Budějovice 3, 370
10, RČ:890313/5692, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4 167,00 Kč (jistina 4 167,00 Kč) s
příslušenstvím: úrokem z prodlení 7,00% ročně z částky 4 167,00 Kč od 28.5.2010 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 6 720,40 Kč, náklady oprávněného: 1 936,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl
takto:
Soudní exekutor ustanovuje povinnému Sevdilj Zendelji, bytem Jižní čp.2527 / čo.83, České
Budějovice - České Budějovice 3, 370 10, nar. 13.3.1989, r.č. 890313/5692, podle § 29 odst. 3 zák. č.
99/1963 Sb. za použití § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. z důvodu neznámého pobytu opatrovníka Mgr.
Jana Blažka, advokáta se sídlem Riegrova 20, 301 00 Plzeň, IČ: 71333711.

Odůvodnění
Na základě usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích, č.j. 49 EXE 1926/2013 ze dne 25.4.2013, byla
nařízena exekuce na majetek povinného. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jan Šticha,
Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice.
V průběhu exekučního řízení vyšlo po provedeném šetření najevo, že se povinný na adrese Jižní čp. 2527/ čo.
83, 370 10, České Budějovice 3, uvedené v rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 10 C
410/2011-24 ze dne 11.9.2012 dle sdělení České pošty s.p. nezdržuje. Podle sdělení Vězeňské služby České
republiky ze dne 29.9.2014 se povinný nenachází ve výkonu trestu, současně ze sdělení Ministerstva vnitra
ČR, odboru azylové a migrační politiky ze dne 7.8.2014 vyplynulo, že shora uvedená adresa je poslední
evidovaná adresa do 31.12.2009. Cizinec nedoložil žádnou novou adresu svého pobytu na území ČR. Na jaké
aktuální adrese se cizinec zdržuje, není známo. Povinný nemá na území České republiky evidovanou žádnou
jinou adresu. Centrální evidencí obyvatel povinný neprochází. Soudnímu exekutorovi ani exekučnímu soudu
není známa žádná další adresa, na které by se mohl povinný zdržovat.
Protože v předmětné věci není znám pobyt povinného soudní exekutor podle § 29 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb.
za použití § 52 odst. 1 zák. č. 120/01 Sb. ustanovil povinné opatrovníka.
Soudnímu exekutorovi není známa jiná osoba, která by měla sama procesní způsobilost a s ustanovením do
funkce opatrovníka povinného by souhlasila, a proto soudní exekutor k zajištění řádné ochrany zájmů
povinného, jehož pobyt není znám, ustanovil opatrovníkem povinného uvedeného advokáta. S ohledem na
výše uvedené soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání u Krajského soudu v Českých
Budějovicích prostřednictvím Exekutorského úřadu Domažlice, a to do 15-ti
dnů od jeho doručení.

V Domažlicích dne 30.9.2014
Mgr. Jan Šticha, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Denisa Drahonská, exekutorský koncipient
z pověření soudního exekutora Mgr. Jana Štichy

