
č.j. 061 EX 13/16-81

U SN E SE N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem U Stanice 4/11, 162 00 
Praha 6 - Liboc, pověřený vedením exekuce na základě pověření, vydaném Okresním soudem v Kladně ze 
dne  10.03.2016, č.j.  23 EXE 7/2016-29,  rozhodl ve věci  exekuce  oprávněného:  Dioptra a.s.  Turnov,  se 
sídlem Sobotecká 1660, Turnov, IČ: 48171191, práv. zast. advokátem Mgr. Petr Pytlík, se sídlem Thámova 
20/181, Praha 8, PSČ: 186 00, IČ: 66224241, proti  povinnému:  1/ Bacílek Jan JUDr., bytem Školní 111, 
Družec, RČ: 751022/1180; 2/ Kopský David, bytem Tužebníkova 361, Praha 4, RČ: 760815/0440; 3/ Škoda 
Martin, bytem Výletní 1031/69, Brandýs Nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 49897071, RČ: 721030/2594, pro 
3.000.000,- Kč s přísl.

t a k t o :

Exekuční příkaz prodejem nemovitostí  ze dne 12.04.2016, č.j.: 061 EX 13/16-73 se ve výroku I. 
opravuje tak, že správně zní:

I.  Nařizuje  se  exekuce  na  základě  exekučního  titulu  -  vykonatelného  notářského  zápisu JUDr. 
Bohumila Račoková, notářka č.j. NZ 147/2013 N 177/2013 ze dne 21.03.2013, (exekuční titul) k uspokojení 
pohledávky oprávněnému ve výši 3.000.000,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
- úroků z  prodlení  ve výši  1.1% měsíčně z  částky  3.000.000,-  Kč ode  dne 21.03.2013 do  zaplacení,

smluvní pokuty ve výši 0.1% denně z částky 3.000.000,- Kč ode dne 01.03.2016 do zaplacení
a k vymožení povinnosti  povinného uhradit  soudnímu exekutorovi  náklady exekuce dle příkazu k úhradě 
nákladů exekuce, sp. zn. 061 EX 13/16,

prodejem spoluvlastnického podílu povinného ve výši ½ na 
nemovitých věcech

a to:

O d ů v o d n ě n í:

Soudní  exekutor  vydal  dne  12.04.2016  exekuční  příkaz  prodejem  spoluvlastnického  podílu 
povinného ve výši ½ na nemovitých věcech, č.j.: 061 EX 13/16-73, kterým byly postiženy nemovité věci ve 
vlastnictví povinného. Po vydání exekučního příkazu, č.j. 061 EX 13/16-73, soudní exekutor zjistil, že ve 
výroku I.  došlo k písařské chybě,  když byla  v tomto  výroku chybně uvedena povinnost  uhradit  náklady 
exekuce dle příkazu k úhradě nákladů exekuce, sp.zn. 061 EX 435/16, namísto příkazu k úhradě nákladů 
exekuce, sp.zn. 061 EX 13/16.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 21.04.2016



Za správnost vyhotovení:
Mgr. Alice Elbelová

Mgr. Jan Pekárek, v.r., soudní exekutor

Toto usnesení ze dne 21.4.2016, č.j. 061 EX 13/16-81, nabylo právní moci dne 24.10.2016. Připojení 
doložky právní moci provedla dne 5.12.2016 Mgr. Alice Elbelová.
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