Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 63631592-116285-140814081949, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Hágrová Veronika Bc.
Vystavil: JUDr. Ivo Luhan
V Praze dne 14. 8. 2014

17 Nc 12371/2008-10

USNESENÍ
věci

Okresní soud v Sokolově rozhodl soudní tajemnicí Ilonou Flamovou v exekuční

oprávněného :
zastoupeného:

Město Sokolov, IČ: 259586, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov
JUDr. Václavem Krondlem, advokátem v Karlových Varech, se sídlem
Karlovy Vary, Jiráskova 2

proti povinnému: Helena Ferencová, nar. 13. 3. 1968, bytem Pod Háječkem 1361/3,
Sokolov

pro Kč 2 031,00
takto:
I.

Soud nařizuje na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Sokolově ze dne
22.10. 2001 čj. 30 Ro 1747/2001 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
Kč 2 031,00

pro náklady předcházejícího řízení ve výši Kč 600,00
a pro náklady exekuce a pro náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny

exekuci
II.

Soud pověřuje provedením této exekuce soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana,
Exekutorský úřad Praha l, se sídlem Karlovo nám. 17, Praha 2.

III.

Povinný (povinná) nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svým majetkem
včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou
běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a
správy majetku. Právní úkon, kterým povinný (povinná) poruší tuto povinnost, je
neplatný.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím podepsaného soudu.
V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto
rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se odvolatel domáhá. Odvolání musí
být podepsáno a datováno. Nebudou-li v odvolání uvedeny žádné skutečnosti
rozhodné pro nařízení exekuce, odvolací soud odvolání odmítne.
V Sokolově dne 16. července 2009
Ilona Flamová
soudní tajemnice
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KC:
l. Pověřenému exekutorovi zašli usnesení v 10 vyhotoveních + návrh + foto čl. 9 –
zelená typ I.- = zaškrtnout výhradně jen adresáta
2. Spis založ na lhůtu
16.7. 2009 Flamová

