č.j: 120 EX 7861/19-55
v. s. oprávněný: 786119
č.j. oprávněný: 0509EX4919

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Tachově, č.j. 11 EXE
1722/2019-9, ze dne 15.04.2019, kterým byla nařízena exekuce na základě výkaz nedoplatků č.j.
4941900035, který vydal VZP ČR dne 01.02.2019 a vykonatelným dne 05.02.2019,
proti povinnému:

THI NGOC LE, náměstí Republiky 96, 34802, Bor, r.č.766013/3998, IČ
67811418

manželka povinného:
na návrh oprávněného:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro
Plzeňský kraj - RP Plzeň pro P, Sady 5. května 59, 30630, Plzeň, IČ 41197518

pro 38 878,00 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 7861/19 byla ke dni 05. 07. 2019 provedena.
Podle ustanovení § 47 odst. 7 EŘ, zanikají účinky všech exekučních příkazů, a to:
č.j. 120 EX 7861/19-21 ze dne 20.05.2019 EPMV
č.j. 120 EX 7861/19-29 ze dne 05.06.2019 EPU u peněžního ústavu Česká Spořitelna, a.s.. z účtu č.
0000004753563359/0800
č.j. 120 EX 7861/19-30 ze dne 05.06.2019 EPU u peněžního ústavu Česká Spořitelna, a.s.. z účtu č.
0000002953368073/0800
č.j. 120 EX 7861/19-35 ze dne 11.06.2019 EPPF

Odůvodnění
V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle
ustanovením § 51 písm. c) EŘ, a to vymožením pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů
oprávněného.
V Klatovech dne 8.7.2019
Otisk razítka

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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