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E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z

JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská
469/1,  142  00  Praha  4,  která  byla  pověřena  Obvodní  soud  Praha  3 č.j.  36  EXE
3526/2014 ze  dne  14.10.2014 vedením  exekuce  dle  exekučního  návrhu  ze  dne
24.9.2014, na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu, kterým je
rozsudek  č.  j.  9  C  5/2014-37,  který  vydal  Obvodní  soud  Praha  3  dne  27.3.2014,
k uspokojení pohledávky oprávněného Mudrochová Soňa, Mánesova 1723/70, 120 00
Praha 2  , r.č.285908/068

zast. JUDr. Květoslava Štorkánová, advokátka, Pohořelec 26/110, 118 00 Praha 1
proti  povinnému  Klát  Jan,  Táboritská  1084/15,  130  00  Praha  3   ,  IČ:65442342,
r.č.771126/2493 pro částku  288 082,00 Kč s příslušenstvím, náklady oprávněného a
náklady exekuce

rozhodla takto :

I.

Exekuce se provede dle ust. § 66 odst. 2 a ust. § 69 e.ř. ve spojení s ust. 335 a
násl. o.s.ř. prodejem 

nemovitých  věcí  k uspokojení  pohledávky  oprávněného  v  částce  288 082,00  Kč s
příslušenstvím, které 

tvoří7,05% úrok z prodlení z částky 288 082,00 Kč od 21.11.2013 do  zaplacení
náklady řízení41 500,00 Kč
, náklady oprávněného a náklady exekuce, tak jak budou stanoveny v průběhu řízení.
a to zapsaných na : 

se vším, co k těmto nemovitým věcem patří. 

II.

Povinnému  se  zakazuje,  aby  předmětné  nemovité  věci  se  všemi  jejími  součástmi
a příslušenstvím   převedl na jiného nebo je zatížil.  Totéž platí  i o movitých věcech,
které jsou příslušenstvím nemovité věci. 

III.

Povinnému se zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, 
pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé 
na pozemku.
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IV.

Povinnému  se  ukládá,  aby  ve  lhůtě  15  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  exekučního
příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo,
výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní
či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí. Při nesplnění této
povinnosti odpovídá povinný za škodu tím způsobenou. 

V.

Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda
nemovitou  věc  nabyl  jako  substituční  jmění  (tj.  zda-li  tento  podíl  nabyl  jako dědic
dědictvím, které podle nařízení  zůstavitele má přejít  na svěřenského nástupce jako
následného dědice) a  pokud jde o takový podíl, zda má právo nim volně nakládat a
zda jsou výkonem rozhodnutí  vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související
s nutnou  správou  věcí  nabytých  jako  substituční  jmění,  a  doložil  tyto  skutečnosti
listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami
notáře

Poučení : 

Proti tomuto exekučnímu příkazu není dle ust. § 47 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb. odvolání
přípustné..

V Praze dne 14.11.2014
JUDr. Dagmar Kuželová

                                                                                                                        soudní
exekutor

Za správnost vyhotovení:
Bc. Petr Kohout

Exekuční příkaz se doručuje:
- 1x KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí,
- 1x oprávněnému
- 1x povinnému
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