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Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 26.6.2015. Připojení
doložky provedl/a Lucie
Řezníčková dne 23.07.2015

Exekuční příkaz

Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín,
pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v Trutnově ze dne 28.6.2012, č.j. 18EXE
729/2012-6, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v
Trutnově ze dne 10.1.2012, č. j. 108EC 6/2012-6, v exekuční záležitosti zahájené dne 18.6.2012, k
exekučnímu návrhu oprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ:
47116617, Pobřežní 665/21, Praha PSČ 186 00, zast. JUDr. Petr Gallat, advokátem, AK Vážní 906,
500 03 Hradec Králové, k vymožení, úrok 79,00 Kč, nákladů soudního řízení ve výši 8 720,00 Kč,
nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce proti povinnému: Lenka
ŽĎÁRSKÁ, RČ:76-53-28/3616, Vilantice čp.102, Vilantice PSČ 544 01, v souladu s ustanovením §
47, § 58 odst. 3), § 59 odst.1) písm c) a § 66 odst. 2) zák. 120/2001 Sb., rozhodl o způsobu provedení
exekuce
t a k t o:
I. Nařizuji exekuci prodejem věci nemovité s jejími součástmi a příslušenstvím, nemovité věci ve
výlučném vlastnictví povinného, zapsaných na listu vlastnictví 158, pro obec Vilantice,
katastrální území Vilantice, a to:

II. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu, nemovitou věc převedl
na někoho jiného nebo ji zatížil.
III. Povinnému se přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil
soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, právo odpovídající
věcnému břemeni nebo nájemní právo. Pokud tak povinný neučiní, odpovídá za škodu tím
způsobenou.

P o u č e n í: Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ.
Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit
ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je
neplatné.
Právo, které nepřipouští výkon exekuce prodejem nemovité věci uvedené v tomto
exekučním příkaze, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z
výkonu exekuce dle ustanovení § 267 OSŘ a to v řízení podle třetí části tohoto zákona.
Nařízení exekuce se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a
příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovité věci. ( §
335a odst. 2) o.s.ř. )
Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky, kancelářského řádu, může být listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti
provozovatele poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být
takto vyhotovená listina opatřena podpisem a otiskem úředního razítka soudního
exekutora. Dle ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu, k písemné žádosti účastníka,
kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná dle
ust. § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém
nosiči dat.

V Jičíně dne 10.6.2015
Mgr. Jaromír Franc
soudní exekutor

Doručuje se ( § 335b odst. 2) o.s.ř. ):
1x oprávněný
1x povinný
1x katastrální úřad

