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Exekt*čxf přÉkaa

Soucjní exČl(Lttol'Lígr..}:l* I}ekárek, E..rekrrtorsk1 ťrřird Pralra li}. se síijlem U Stanice 4''l i. }il] 0'J

Pririra 6 - Liboc. pol'ěřerrý plLl!'L'Llellíln e.rekuce usnescltít-tl o rrařízeirí exckuce" r'vdanénl okresnílll 'q*itLict-:l r

Karloi,'Ých Varech ze dne i5.0E.2012. t:.j. :_5 EXt: l969'']0l2-l2. rozhtldl r,e včc! exekltce *g:r":i:*čtt*Ě:*:

Flladníiová Šárka lrrg.. llr1etll Att'ici,'ti I08. Otjtllerlir' Voda. RČ: 7.15729i.-5252. pi':lr. zilst.;rdroliátcrll \'igt'.

Miroslav Firnlěra. se sídlcril U Sranice lli4. Praha ó. PSČ: l62 00" proti por'inni:m*: l!olor'sl'i. \.']li,']ir:lir'

lng'. b1terrr Hltsol'a955;.}5. Kalicvl Var1.IČ: 497665j8' RČ: 70l::si|lpro 1.t{}{i.{}i}i}.- Kč s pšrs!"

taktc:

l. Nařizr'r]e se erel'ltcc ria ziikladě exeliLtčního titirlu - l'vkonlrte1ného rozsr_idktt {_}br'odniho Sllrt$i., o:",.

Pra}tLi 2 č.i. 26 C 1lli]i]l1 zc cine 1j.l].20}l. a pcdlc t'lktxateltléiro usnescní č.j' 2íl C l1ii]{i]:-]j
vrtlaného obvodnínr sourlel-tr pro Prahu ? drre l6.{)}.:0 12. a podle v1:kottatelnéjro itstlesetrí č'.i. ]s C
lll/20ll-30 v1,'darlého Obvodirítrr si.lltcletn pro PralrLt ] drre 25.05.20l2. 1erekučrlí titLil) k ilspolic.!crrí

pohledálky oprá.,'nčnétnLr r'e viši 1.l00.000.- lič. a.je_iího příslLršerrstl'í. tj'
- írroliú z pr'od|errí ve r'iŠi i.75% t'oČně z Částk1' l.100.000.- Kč ode dlre 0l'01.20l 1 ilo ziipliice:rí
- nák1aclťr soucjníjto řízctlí r,e t''iši 44'000.- Kč
a k r,;'l'noŽetrí p'ror'ip1-'',','ori pc'viitného r"rirradit soudtrílrrrt exekrttortlvi rráklady erekr:ce.
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1I. Soudní exeliillor ZakaZLt;e por'irrnei*':i_t. ab}'po cloručcní
nemovitosti oznaČene v boclu l. r,'ýrokir Se \šelxi .ie.iich sollčástmi
ttěkoho j irrélro nebo _ie z&liž'i|.
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tohoto erckLrčního příkazLr
a přísliršerlslr íttl př'er'ccJl na

IlI. Soudní exei{Lltol ukládri povinnému. ab1'c1o l5 dnťr ode rlllc dorLlče*í
příkazu oznatn-}il Sr.ludl]ímLl r:xekutc)l0\,i ptlr'ěř'ellému ploví'.lenírr-r t'rekuce.

tohoto exe{iuč*íilo
zr,Ja a kdo m1t



k ne::lovitosten označen1'*: v bodLr l. r'ýrokLr. přeclkuprrí prár'o :reb* r':á.iemrrí prá"o; pokud tak
por'inný rieLrčiní. odpor'ídá za šl<odu tírrr zp[isoberrou.

Pr:rrčení: Proti ton'rLrtc exekučnímil příkazLr netrí r:prar,'ný prostředelt přípustn!'.

Účastnici exel<učnílro řízení maji právo v.r}ádr'it se kosobě exekutora. L;častník.je
povinen ná:nitkr": pod.iatosti exektitc"rra uplatr:it *ejpozdě.ii do 8 dnů ode dne. kdv soud
por,ěřil exekLttora provedením exel<i:cel nevěděl-li v této době o pověřerií erekutora

I fi"','-ť ilil*' 
.' 
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jen tehdy". jestliže nebi'l erekutore*l porrčen o svém pr'ál'Lr r';jádřit se k osobě
erekutora. Nárnitk1,' pcrvintré k osobě exekutcra nernaj í odkladný *Činek.

V ?raze dne 09.07.2013

Nlgr. .íarr Pckárek. t.t'.. soudtlí cr'ekrttor

lltLr/"<' I

f Za ;prál'llost V\ Itottlvett

Vlgr' Har:a Melichová

Tento exekuční příkaz ze dne $9.07.2013' č.j. {}61 Ex 178l|2-6ó, nabyl právní moci dne
3s.08.2013. Připojení doložky právxí moci pror'edla dne 12.(}9.2013 Mgr. Hana Melichor,á.
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