TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 1.6.2009
Exekutorský úřad Klatovy, DNE: 5.3.2015
Podpis:

Číslo jednací: 120 EX 1506/09-22

Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Rybníčky 59, 339
01 Klatovy,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v Olomouci ze dne
23.1.2009 č.j.47 Nc 4073/2009-7,
proti povinnému:

na návrh oprávněného:

Blanka Valášková, DRAHANOVICE - LHOTA POD KOSÍŘEM 41, 78343,
DRAHANOVICE - LHOTA POD KOSÍŘEM, r.č.585306/0862
manžel: Oldřich Valášek, Lhota pod Košířem 41, 78343 Drahanovice, r.č.
530722/061
Profidebt, s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002, Pardubice 2, IČ 27221971

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 205 158,00,- Kč s
příslušenstvím , a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2
zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
vydává v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") tento

exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitostí:
I. Podle vykonatelného Rozhodčí nález: č.j. Pd 1369/08 , který vydal Mgr. Marek Landsmann,
rozhodce dne 16.10.2008 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud v Olomouci ze dne
23.1.2009 č.j. 47 Nc 4073/2009-7, o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit
oprávněnému pohledávku ve výši 205 158,00,- Kč s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného
uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi
náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
přikazuje soudní exekutor dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) e.ř. a ustanovení § 69 e. ř. ve spojení
s ust. § 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"o.s.ř."), provést exekuci prodejem nemovitostí, které jsou ve vlastnictví manžela povinné, a to:

podíl 1/2

Tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví manžela povinné Valáška Oldřicha.

II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu
nemovitosti označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil.
III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního
příkazu oznámil soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má
k nemovitostem označeným v bodu I. výroku, předkupní právo; pokud tak povinný neučiní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek.
Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést
na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatný.
V Klatovech dne 27.5.2009
otisk úředního razítka

JUDr. Dalimil Mika, v.r.
soudní exekutor
vyřizuje: Fialová Veronika
za správnost vyhotovení:

doručuje se: oprávněnému, povinnému, katastrálnímu úřadu

JUDr.
Dalimil Mika
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