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Oznámení – převzetí spisu sp. zn. 216 EX 197/08
Ve věci exekuce nařízené usnesením č.j. 16 Nc 6230/2008-9 ze dne 10.07.2008 vydaným Okresním soudem
v České Lípě
na návrh oprávněného:

POLYGON stavební a.s.
se sídlem Slovenská 1085/1a, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 45192529

proti povinnému:

Ivana Lengálová
bytem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov, RČ: 625107/1552

mi dovolte, abych Vám oznámila převzetí výše uvedeného exekučního spisu po bývalé soudní exekutorce
Mgr. Ivaně Pýchové, avšak dne 30.06.2017 ji zanikl výkon úřadu Praha 2. Dnem 17.11.2017 byla do
uvolněného Exekutorského úřadu Praha 2 jmenována Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M. a bude ve spise
provádět dále exekuční činnost, a to pod novou spisovou značkou 216 EX, namísto původního 082 EX.
Soudní exekutorka zároveň oznamuje nové bankovní spojení pro provádění úhrad, a to č. účtu
1018367032/2700, jako variabilní symbol uvádějte spisovou značku za označením EX bez znaku lomítka
(např. pro spisovou značku 216 EX 1/99 (dříve 082 EX 1/99) bude variabilní symbol 199), jako specifický
symbol Vaše IČ nebo rodné číslo bez znaku lomítka. V případě, že nebude možné úhradu podle shora
uvedeného identifikovat, nemusí být zařazena na úhradu pohledávky a bude vedena v nezařazených
úhradách, až do její řádné identifikace. Soudní exekutor zároveň žádá oprávněné o písemné sdělení čísla
účtu pro zasílání vymoženého plnění a dále o sdělení částky, která byla oprávněným dosud na vymáhanou
pohledávku vyplacena.
Poučení:

Oprávněný může požádat o změnu exekutora v souladu s ust. § 15 odst. 5 EŘ.
Dle ust. § 44b odst. 1 EŘ na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede
exekuci, a exekutor, kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor,
kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím. Dle ust. § 44b
odst. 2 EŘ, nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční
soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne,
že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci
dosud vedl, mu věc postoupí.
Dle ust. § 44b odst. 3 EŘ účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají
zachovány.
Dle ust. § 44b odst. 4 EŘ nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a)

Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný
stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

nebo b) EŘ v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o
dosud vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se
vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce. Dle ust. § 44b odst. 5 EŘ náklady exekuce
vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 1 nese oprávněný.

S úctou

V Praze dne 02.09.2018
Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
soudní exekutor
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