EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
Soudní exekutor Mgr. David Koncz
26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČ: 66253080
Tel: +420 355 318 111, fax: +420 355 318 110, E-mail: podatelna@eucheb.cz, ID DS: 9u8g8ka

Exekuční příkaz – č.3

č.j.: 074 EX 09093/11-006

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26.
dubna 10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Okresního soudu v Rokycanech ze dne 15.6.2011, č.j. 9 EXE 580/2011-14, kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu
v Svitavách ze dne 8.12.2009, č.j. 107 C 76/2009-52, ve věci oprávněného:
Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1 113 04, IČ: 45272956,
právní zástupce JUDr. Karel Valdauf, advokát se sídlem nám. Míru čp.820 /
čo.9, Praha 2 - Vinohrady 120 53, proti povinnému: Jaroslav Šabacký, bytem
F.Kotyzy 990, Rokycany 337 03, IČ: 76543609, RČ:
, k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši
1 535,00 Kč (jistina 1 535,00 Kč) s
příslušenstvím: náklady soudního řízení 8 454,00 Kč, úrok z prodlení 7,00%
ročně z částky 1 535,00 Kč od 25.4.2008 do zaplacení, náklady oprávněného
6 120,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l
podle § 59
odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti,
t a k t o :
I.

Exekuce se provede prodejem těchto nemovitostí povinného:

II.

III.

Poučení:

Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu tyto
nemovitosti se všemi jejich součástmi a příslušenstvím převedl na
někoho jiného nebo je zatížil; to platí i o movitých věcech, které
jsou příslušenstvím nemovitostí.
Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení
tohoto exekučního příkazu oznámil, zda a kdo má k těmto nemovitostem
předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný
(§ 47 odst. 3 exekučního řádu).
Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit
k osobě exekutora; (§ 29 odst. 4 exekučního řádu).

Tento
a)
b)
c)

se

exekuční příkaz se doručuje:
oprávněnému (prostřednictvím právního zástupce),
povinnému
Katastrálnímu úřadu

V Chebu dne 30.7.2011
Za správnost vyhotovení: Eva Kadlecová
Mgr. David Koncz, v.r.
Soudní exekutor
„otisk úředního razítka“

Rozhodnutí č.j. 074 EX 09093/11 - 006, ze dne 30.7.2011, nabylo právní moci
dne 12.8.2011. Připojení doložky právní moci provedl(a) Kateřina Mühlbergerová
dne 13.8.2019.

