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C.j. 43 EX 707/06-2

Exekucní príkaz
Soudní exekutor Mgr. Jirí Král, Exekutorský
úrad Ostrava, se sídlem Podebradova
41
poverený k provedení exekuce v usnesení o narízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Ostrave ze
dne 8.6.2006 c.j. 91 Nc 10345/2006-7,

proti povinnému:
na návrh oprávneného:

Alena Strkácová, dr. Vašutová, roz. Biharyová
bytem Samoljovova 1759/5, Ostrava - Zábreh, r.c.: 625904/1217
Ceskoslovenská obchodní banka, a.s., se sídlem
Na Príkope 854/14, Praha I-Nové Mesto, IC : 00001350

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávnenému pohledávku ve výši 17.300,01 Kc, úroky z
prodlení ve výši 18 % p.a. z cástky 17.300,01 Kc od 2.2.1999 do zahájení exekucního rízení, tj. do
31.5.2006 ve výši 22.830,30 Kc, úroky z prodlení ve výši 18 % p.a. od zahájení exekucního rízení, tj. od
1.6.2006 do zaplacení z cástky 17.300,01 Kc, náhradu nákladu soudního nalézacího rízení ve výši
700,- Kc a povinnosti povinného uhradit oprávnenému náklady oprávneného ve smyslu § 87 odst. 2 zák.
c. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
vydává v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 zák. c. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekucní
cinnosti (exekucní rád) a o zmene dalších zákonu (dál e jen II e. r. ") tento

exekucní príkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitostí:
I. Podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostrave c.j. 67 Ro 3675/20015 ze dne 7.2.2002, který nabyl právní moci dne 6.4.2002 (exekucní titul) a na základe usnesení
Okresního soudu v Ostrave ze dne 8.6.2006 c.j. 91 Nc 10345/2006-7, o narízení exekuce k vymožení
povinnosti
povinného
zaplatit
oprávnenému
pohledávku
ve výši
17.300,01 Kc, slovy
sedmnácttisíctrista
korun ceských jeden hal. a jejího príslušenství, tj.
úroku z prodlení 18 % p.a. z cástky 17.300,01 Kc ode dne 2.2.1999 do zaplacení,
nákladu soudního rízení ve výši 700,- Kc, slovy sedmset korun ceských
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávnenému
náklady oprávneného
a povinnosti
povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v príkazu k
úhrade nákladu exekuce,
prikazuje soudní exekutor dle ust. § 59 odst. 1 písmo c) e.r. a ustanovení § 69 e. r. ve spojení
s ust. § 335 a násl. zákona c. 99/1963 Sb. obcanský soudní rád, ve znení pozdejších predpisu (dále
jen "o.s.r. "), provést exekuci prodejem nemovitostí povinného, a to:
st. pozemek parcelní císlo 222 o výmere 85m2, druh: zastavená plocha a nádvorí,
budova c.p. 163, zpusob využití: bydlení, stojící na st. pozemku parc. c. 222,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úradem pro Jihomoravský kraj se
sídlem v Brne, Katastrální pracovište Breclav, pro obec Ivan, katastrální území Ivan na listu
vlastnictví c. 167.
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II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po dorucení tohoto exekucního
nemovitosti oznacené v bodu I. výroku prevedl na nekoho jiného nebo je zatížil.

príka~u

III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnu ode dne dorucení tohoto exekucního
príkazu oznámil soudnímu exekutorovi
poverenému provedením
exekuce, zda a kdo má
k nemovitostem oznaceným v bodu I. výroku, predkupní právo; pokud tak povinný neuciní,
odpovídá za škodu tím zpusobenou.
Poucení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. r. není proti exekucnímu príkazu prípustný opravný prostredek.
Dle ust. § 47 odst. 4 e. r., majetek, který je postižen exekucním príkazem, nesmí povinný
prevést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatný.

soudní exekutor
Exekutorský úrad Ostrava

Osoby, kterým se dorucuie exekucní príkaz:
Obecní úrad lvan, lvan 267, 691 19lvan
Financní úrad Brno-venkov
Úrad mestského obvodu Ostrava-jih
Financní úrad Ostrava II
Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj, Sady 28. ríjna 16, Breclav (príslušný katastrální úrad)
úrední deska exekutora

[--.--.----;-

,,"v

\"-,,, :" "",, "" s•~•.
K
I' ,r'··it<.~:cg
HI U~")AD

I IVAi\!, okres Brno-veil;;rw
I

zásilky;
Cfs.dopor.
0'Jf!)1{J>6

~:dn~~;~;?f.~aco"rt
..

i c.!

.

I f'fi1oha: --. -...""_
..111.
L
..__._-"
""

. I

I

