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Exekuční příkaz
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Čistovická 11, Praha 6,
JUDr. Jan Grosam,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Litoměřicích č.j. 14 Nc 5093/2006-4, ze dne 12.6.2006,
kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Platební rozkaz ze dne 29.12.2003, č.j. Ro 2673/2006-11, jejž vydal Okresní soud v
Litoměřicích, ve věci:

oprávněného
ČEZ Prodej, s.r.o., bytem/se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ/RČ:
zast.: Mgr. Trkovský Jaroslav, advokát, bytem/se sídlem Přemyslovců 2027, 440 01 Louny

proti
povinnému
Novotná Jiřina, bytem/se sídlem V Sídlišti 262, 411 85 Horní Beřkovice, IČ/RČ: 575913/0883
o provedení exekuce pro 5816,20Kč s 3% úrokem ročně od 23.5.2003 do zaplacení z částky 4436,--Kč, s 2% úrokem ročně od 9.9.2003 do
zaplacení z částky 1379,60Kč, náklady předchozího řízení ve výši 600,--Kč, náklady exekuce a oprávněného
rozhodl takto:
K uspokojení uvedených pohledávek se přikazuje provedení exekuce prodejem těchto nemovitostí:
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti: pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový Katastr (PK) p.č.
997/2, LV č. 253, Katastrální území Králova Lhota
Povinnému se zakazuje, aby postižené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil.
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo.
Poučení:

Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Neoznámí-li povinný ve výše stanovené lhůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitostem předkupní právo, odpovídá za škodu tím
způsobenou.
Exekučním příkazem jsou postiženy též veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitostí, bez ohledu na to, zda se jedná o
movité či nemovité věci.
Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora.

V Praze dne 10.10.2006
JUDr. Jan Grosam
soudní exekutor

Tento exekuční příkaz ze dne 10.10.2006, č.j. 025 Ex 5962/06-5 nabyl právní moci dne 9.6.2010. Připojení doložky provedla Radka Jobová dne
6.5.2011.
Doručuje se dle § 335b odst. 3 OSŘ:
Katastrální pracoviště Písek
Obecní úřad Horní Beřkovice
Finanční úřad v Roudnici nad Labem
Obecní úřad Králova Lhota, okr. Písek
Finanční úřad v Písku
Vladimír Novotný
GE Money Multiservis, a.s.
Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor EÚ Prachatice
Citibank Europe plc, organizační složka_zast. Mgr. Jan Dajbych, advokát

