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Exekuční příkaz
.. _ _. Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivrtrek, Exekutorslcý uřad Karloly Vary, pověřen vedenim exekuce na

^zS!!i nryolocného a vykonatelného exekučního tituiu: roáodčí Áarcr' Á ao" ó. +. ióis, 
'e. 

l. n-02582015104, který vYdal Mgr, KateŤina Dokoupilová, roáodce, exekučním soudem: okesní soud v D3čině,
!9]i1"lj ^ 

dne 18. 5. 2015, č. j. 47 EXE 2360D0l5, v exekuční věci oprávněného: l"i" ř"ňy 
"*,lč124787426, sídlem Ocelriřská 89l/16, Praha 9, 19000, přáv. zást.: JUDr. Denisa Neumanrrova, uauořat,- riot".J,at:číLí:)?\l!,_ílí]oly_Vary, 3600l, proti povinnému: Havlíček David, í.č, 7s0722n7ó, íČ, ďž]sžslzs,

bYtem ZAPADNI 2730, Varnsdorf, 40747,.plo yymoženi peněžitého plnění oprár,rrěného, jakoi i pro ,rýmožení
Povinnosti povinného uhradit náklady oprávněného a naklidy exekuce, roáodl o prov"áJní o"t'u"" p'.oJ"1".
nemovibých věcí

takto:

Pro rTmožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému částku ve r"ýši 39454,00 Kč, úrok zprodlení ve výši 0,020Á denné z částky 33075,00 Kč od 10. 8, 2014 tto zaplacení, úrok z prodlení ve
výši 0,02Yo d€nně z částky 2202P9 5č 19 l0, E. 2014 do zaplacení, riroŘ z proálení ve nÍsi o,oz.l"
denně z částky 2885,00 Kč od 1ó. 8. 2014 do zaplacení, úrok z prodlení ve výši 0,02i" de;ně z
částky 1292,00 Kč od 19. 8. 2014 do zaplaceni a náhradu nái<tadů natézactIro íi"".i ," nYsi
15817,00 Kč, jakož i pro rTmožení povinnosti povinného uhradit náklady oprávněného a náktatty
exekuc€, se přikazuje provedeni exekuce prodejern nemovitých yěcí povinného:

jednotky, včetně spoluvlastniclcých podilů na pozemcích uvedených nže

ckles. cz0421 Děěín
tsBt, úZém1: 776971 varnsdolf

aJhé.|| 562882 vahsdořf
l,ist v]astli!-tvi: 5o7?

{rzebí Jsou pozemky vedeDy v ]edŤré číselné řadě
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8!.o'o1,á va.n§dorf, č,p. 27291 2730 l 27311 2132| 2733| byt.důn, Lv 3559
,e Fa!žejé 2692/L0o, Lv 3559

2692/ao1, Lv 3559
2692/!02. LY 3559
2692/103 t w 3559
2692/!04, Lv 3559

?at.e!a 2692/Lgo zasťavěná plocba a Dádvoří
2692/10r zastavě[á plocha a nádvoří
2692/!02 zastavěDá plocha a náalvoř1
2692,/!03 zastevěná plocha a náalvoří
2692/704 za3tavěná plocha a náalÝoří

vše výše zapsané v kata§tru nemovitostí katastřálním úřad€m pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk.
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IL Exekuce,prod,ejem.výŠe uvedených nemoyitých věcí se yztahuje i na příslušenství a součásti těcbto
nem_ovifých vě.í, vč€tně movitých věct kúeré tvoří příslušensiví těchto nemovitých 

";ci. 
n*"tu""prodejem rýše uvedených nemoyitých_ věcí, kjejichž vyuáúí slouží "l" , prra"i"C.

spoluvla§tnictví, se vztahuje i na podit na této věci v piídatném spoluvlastnictví.

p9yilnélu,_se zakazuie, aby po doručení tohoto exekučnlho příkazu nemovité yěci převedl naněkoho jiného nebo ie 7,atížiL

povinnému se ukládá, aby soudnimu exekutorovi rto 15 dnů od doručení tohoto ex€kučníhopříkazu oznámil, zda a kdo má k nemovitým věcem předkupni právo, výhradu zpětné koupě,přávo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemniči pachtovni právo, jae-u o prava
nezapsaná v katasúřu nemovitostí.

povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do t5 dnů od doručení tohoto exekučníhopřftazu oznámil, zda nemovité věci _nabyl 
jako §ubstituční jmění, a pokutl jde ; áil;;;

nemoviton věc, zda má právo s ní.volně nakládat a zda jsou 
*vYkonem 

iozhodňuí vymáhány
zůstafiteloyy dluhy nebo dluhy §ouvisející s nutnou spravou věcr nauytych jako §ub§tituč;í jm!;i
a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými statnimi órgány, popNpuáJ toi
veř€jnými listinami notář€.

povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exckučniho příkazu odmítl n€moviúou věc, pokudji koupi' na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat s€ náhrady škody vznitté na pozemi<ii.

ry.

v.

P o u č e n í : Proti tomuto exekučnimu přikazu není odvolání přípustné.

Majetek, který j€ PostiŽen exekučním příkazem, nesmí povirrný převést na jiné ho, zatížit ho
nebo s ním jinak nakládat. právní jednání, kenym iovinný porušil ttito povio"ost, ;eneplatné.

Pokud povinný neoznámí soudnimu exekutorovi v souladu s timto exekučnlm piíkazem,
zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, qýhradu zpětné koupě, pravo oOpoviaa3tci
věcnému břemeni, vrýměnek nebo nájemní či pachtovní právo. jde-li o práva nezapsaná v
katastru nemovitosti, odpovidá za škodu tím zŇsobenou. 

-

Tento exekučni přikaz se doručuje:
a. oprávněnému,
b. povinnémq
c. katastrálnimu uřadu.

V Karlových Varech dne 2l. 5. 20l5

Vpěieno dntll :|*",,, ]i],.*"

Seimuto dne,

Mgr. Lukáš Křivánek
soudni exekutor
Exekutorslcý úřad Karlovy Vary

P o u Č e n i : J€,livám tato pis€mnost doručena bez oti§|.1r íazitka apodpisu,je platná i bez těchto náIežitosti, noboť byla vyhotovena za§oučinno§ti píovozovatele poštovních služeb v souladu i usianovenim 5 qs oort. q ákdá č. ÓjrrřiŠt.]ow-rty ,ouaniřá4 v€ znění Pozdějšich předpisů, ve spojoni s usíanovením § l0 odst, i věta po.reunr 
"lrriasrc! 

!. Írilzoói io., o pórt"p"q},
při \.ýkonu exekuční ěimosti a datší činnosti v€ znění pozdějaíoh pfudpisů,

v případě, Ž9 Vám byl doruč€n listinný stejnopi§ táo písemno§ti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb,k Vašl Písemné žádosti. budo zaslána tato plsemnos1 eleknonicŘou posóu nu .r"r,t.oni.iou ui."*-uuil"nou u zaao,ti,
Přičemž tato Plsemnost budo lyhotovena v ;lellronické podobě a op;třen" "-a"-y- ii"tt."^i"ÓL}oáplsem souaim
9xekutora nebo jeho zaměstnance, lrleíý pi§emnost qtvoiil, anobo eielt o"ioto" -"ito", ."io va--"oij" preoana u siareexekutoíského úřadu na techniokém nosiči dat,

Toio rozhodnutí ze d ne 21. 5.2015, ě. j. 181 Ex7102115-28, nabylo právní moci dne 26, 6. 2015.
Připojení doložky právní moci provedl Ňlgr, Lukáš KřiVánek, soudňí eieiutor, dne 27. 8.2o,15, (!un,


