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Exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitostí
Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229,
Jeseník, PSČ 790 01, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním
soudem v Českém Krumlově dne 15.08.2011 č.j. 14 EXE 581/2011-18, podle vykonatelného rozhodčího
nález Mgr. Kristýna Wiedermannová, rozhodce č.j. R-P 4284/2011 ze dne 04.04.2011,
proti povinnému:

Augustinová Monika, bytem Nad Nemocnicí 431, Český Krumlov - Horní Brána,
RČ: 746211/1349

na návrh oprávněného:

Profidebt s.r.o., se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČ: 27221971

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 85.394,10 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 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 povinného, a to:

- pozemek parc. č. St. 79, druh: zastavěná plocha a nádvoří
- stavba (budova) číslo popisné 45 stojící na pozemku parc. č. St. 79
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov, pro obec Dolní Třebonín, katastrální území Dolní Třebonín, na listu
vlastnictví č. 193, podíl 1/2.

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, věcná břemena, právo nájmu, jiné; 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.

Jeseník 07.09.2011

JUDr. Antonín Dohnal, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Tomáš Březina
pověřen soudním exekutorem

Na vědomí
Oprávněný
Povinný
Manžel(ka) povinné(ho)
Spoluvlastník
Katastrální úřad
Finanční úřad
Městský (Obecní úřad)
Spis

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 05.10.2011.
Připojení doložky provedl(a) Hana Hockicko dne 11.01.2022.

Ověřovací

doložka konverze do dokumentu v listinné podobě .

Ověřuji pod pořadovým číslem 144854865-173274-2201 l 1101808 že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v elektronické podobě do listinné podoby, skladající se z 2 listů se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

V stup byl podepsán platným elektronickém podpisem se seriovým číslem 22260329 vydaný společností
C=CZ,2 . 5.4.97=NTRCZ-47114983,0=Česká pošta\, s.p.,CN=PostSignum Qualified CA 4.

Ověřující

osoba: ALAN HAVLICE

Vystavil: Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor

V Jeseníku dne 11.01.2022
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 144855693-173274-220111102856 že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 3 listů se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: ALAN HAVLICE
Vystavil: Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor
V Jeseníku dne 11.01.2022

144855693-173274-220111102856

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

