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Oznámení o skončení exekuce
Povinný
František Korytar bytem Nová čp. 345, Český Krumlov - Horní Brána, PSČ 381
(dlužník):
01, IČ: 05266769, r.č. 840619/1343
zastoupený:
Oprávněný
Česká republika - Okresní soud v Českém Krumlově se sídlem Linecká 284,
(vymáhající Český Krumlov, PSČ 381 20, IČ: 00024635
věřitel):
zastoupený:
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Českém Krumlově dne 28.05.2019 pod
č. j. 14 EXE 766/2019-9
Exekuční titul: Usnesení Česká republika - Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne
06.11.2018 č. j. 4 T 9/2018-172
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Tunkl ve shora uvedeném exekučním řízení oznamuje:
I.

Soudní exekutor oznamuje, že účinky ve věci vydaných exekučních příkazů pomíjejí, když
exekuce byla dne 26.04.2021 skončena vymožením.

II. Podle exekučních příkazů:
Exekuční příkaz - nemovitosti č.j. 217 EX 00169/19-048, ze dne 03.06.2019,
Exekuční příkaz - Movité věci č.j. 217 EX 00169/19-050, ze dne 03.06.2019,
Exekuční příkaz - Příjmy č.j. 217 EX 00169/19-503, ze dne 09.03.2021,
nelze již dále provádět žádné úkony ve prospěch exekuce 217 EX 00169/19 , kterou vede
soudní exekutor Mgr. Tomáš Tunkl.
III. V katastru nemovitostí je katastrální úřad povinen smazat jakékoli poznámky vztahující se
k exekuci 217 EX 00169/19 dle pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Českém
Krumlově ze dne 28.05.2019, č.j. 14 EXE 766/2019-9, kterou vede soudní exekutor Mgr.
Tomáš Tunkl, a to včetně poznámky o exekučním příkazu č.j. 217 EX 00169/19-048, ze dne
03.06.2019.
Toto oznámení se týká následujících nemovitostí:

ideální spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/2 k:

Poučení: Oznámení o skončení exekuce nemá ze zákona povahu rozhodnutí (§ 46 odst. 8 ex.řádu).
U oznámení nelze vyznačit doložku právní moci, nelze proti němu podat jakýkoli
opravný prostředek. Oznámení pouze deklaruje skutečnost nastalou v exekučním řízení.
Účinky vydaných exekučních příkazů přitom zanikají ze zákona (§ 47 odst. 5 ex.řádu).
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. Provozovatelem
poštovních služeb je Česká pošta, s.p., organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v
žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Českém Krumlově dne 27.04.2021
Mgr. Tomáš Tunkl
soudní exekutor
Otisk úředního razítka
.
.

