č.j. 061 EX 470/12-66

Exekuční příkaz
Soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem U Stanice 4/11, 162 00
Praha 6 - Liboc, pověřený provedením exekuce usnesením o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v
Karlových Varech ze dne 15.08.2012, č.j. 25 EXE 1969/2012-12, rozhodl ve věci exekuce oprávněného:
Hladníková Šárka Ing., bytem Atriová 108, Odolena Voda, RČ: 745729/5252, práv. zast. advokátem Mgr.
Miroslav Faměra, se sídlem U Stanice 11/4, Praha 6, PSČ: 162 00, proti povinnému: Holovský Vladimír
Ing., bytem Husova 955/45, Karlovy Vary, IČ: 49766538, RČ: 701228/2255, pro 1.100.000,- Kč s přísl.

takto:
I. Nařizuje se exekuce na základě exekučního titulu - vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 2 č.j. 26 C 111/2011 ze dne 13.12.2011, a podle vykonatelného usnesení č.j. 26 C 111/2011-23
vydaného Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 16.01.2012, a podle vykonatelného usnesení č.j. 26 C
111/2011-30 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 25.05.2012, (exekuční titul) k uspokojení
pohledávky oprávněnému ve výši 1.100.000,- Kč, a jejího příslušenství, tj.
- úroků z prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 1.100.000,- Kč ode dne 01.01.2011 do zaplacení
- nákladů soudního řízení ve výši 44.000,- Kč
a k vymožení povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,

prodejem nemovitostí ve společném jmění povinného a manželky
povinného, a to:

II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu
nemovitosti označené v bodu I. výroku se všemi jejich součástmi a příslušenstvím 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, předkupní právo nebo nájemní právo; pokud tak
povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Poučení:

Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný.
Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Účastník je
povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy soud
pověřil exekutora provedením exekuce; nevěděl-li v této době o pověření exekutora
k provedení exekuce, důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může
námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku uplatnit
jen tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě
exekutora. Námitky povinné k osobě exekutora nemají odkladný účinek.

V Praze dne 09.07.2013

Mgr. Jan Pekárek, v.r., soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Hana Melichová
Tento exekuční příkaz ze dne 09.07.2013, č.j. 061 EX 470/12-66, nabyl právní moci dne
30.08.2013. Připojení doložky právní moci provedla dne 12.09.2013 Mgr. Hana Melichová.

Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:
oprávněný
povinný
manželka povinného
katastrální úřad

