č.j.: 067 EX 12989/18-82
č.o.: 632184

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.,: Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00
Praha 6, rozhodl ve věci exekuce oprávněného Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 1951/19,
18000, Praha 8 - Libeň, IČ 70889660, zast. JUDr. Petr Balcar, advokát, Panská 895/6, 11000, Praha, proti
povinnému SAMIR BEN AMMAR, Na Kopci 269/5, 73564, Havířov , nar.15.08.1976, IČ 68002688 ve
smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád, a ustanovení § 29 odst. 3 zák. č.
99/1963 Sb. občanský soudní řád,

t a k t o:
Soudní exekutor ustanovuje opatrovníka povinnému SAMIR BEN AMMAR, Jičínská 1614/13, 13000,
Praha, nar.15.08.1976, a to Mgr. Karla Hnilicu, advokáta se sídlem Lublaňská 55/6, 120 00 Praha 2.

o d ů v o d n ě n í:
V předmětném exekučním řízení se nepodařil soudnímu exekutorovi zjistit pobyt povinného: SAMIR BEN
AMMAR, Jičínská 1614/13, 13000, Praha, nar.15.08.1976 na území České republiky. Dále pak bylo
zjištěno, že od 30.6.2015 má povinný ukončen trvalý pobyt na území České republiky.
Soudní exekutor tak k ochraně práv povinného ustanovil opatrovníka tak, jak je ve výroku tohoto usnesení
uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu
soudu, kterým je Městský soud v Praze, a to prostřednictvím podepsaného soudního
exekutora.

V Praze dne 4.1.2021
otisk úředního razítka

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Mail: e-podatelna@exekuce.eu
Za správnost:
Hana Častulíková

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.

