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č.j. 197 EX 3411/09-87

U s n e s e n í

Soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 
790 01  Jeseník,  pověřeného k provedení  exekuce na základě  usnesení  o  nařízení  exekuce k provedení 
exekuce,  vydaného  Okresním  soudem  v  Jeseníku dne  11.05.2009 č.j.  9  Nc  514/2002-11,  podle 
vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Jeseníku č.j. Ro 557/97-15 ze dne 09.10.1997, 

proti povinnému: 1/  Řezníčková  Blanka,  bytem  Husova  191/2,  Jeseník,   dat.  nar.:  15.03.1971; 
2/ Sluka Jan, bytem Bernartice č.p. 60, Bernartice,  dat. nar.: 28.05.1967
za  účasti  manžela  povinného:  Sluková  Šárka,  bytem  nám.  Svobody  134, 
Javorník, RČ: 755214/5524, ve smyslu ustanovení § 255 odst. 3 a § 262a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „o.s.ř.“)

na návrh oprávněného: Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, IČ: 00302724

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši  2.132,- Kč s příslušenstvím a 
k vymožení  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a  povinnosti  povinného 
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, 

ve shodě s ust. § 47 odst. 1 e.ř. v platném znění  r u š í

exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy ze dne 15.10.2013 č.j. 197 EX 3411/09-41.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Dle  ust.  §  47  odst.  1  zákona  č.  120/2001  Sb.,  o  soudních  exekutorech  a  exekuční  činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“) po doručení usnesení 
o nařízení exekuce soudní exekutor vydá nebo zruší exekuční příkaz.  

Jeseník 06.03.2019

                                         Mgr. Alan Havlice, v.r. 
                                         soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení:
Lenka Dupalová
pověřen(a) soudním exekutorem

 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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