
Č. j. 99 EX 8676/2007-5
 

Exekuční příkaz
 

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha 2, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu pro Prahu-západ
ze dne 19. 12. 2007, č. j. 13 Nc 10320/2007-6, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu pro Prahu-západ ze dne 10. 11. 2006, č. j. 9
C 353/2006-13 ve věci

 
proti

 
pro 2 826,00 Kč s příslušenstvím
 

rozhodl o provedení exekuce
 

prodejem 1/6 podílu k nemovitostem povinného Karvánek Karel a to:
 
I.

 
a to k vymožení povinnosti povinného zaplatit:

 
tj. celkem 24 413,90 Kč.
 
II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti
označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil.

oprávněného VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., IČ: 61858714, se sídlem
Francouzská 28, 120 00 Praha 2, právní zastoupení Vladislav Cilínek,
JUDr., advokát se sídlem Římská 36, 120 00 Praha 2

povinnému Karvánek Karel, RČ: 610304/0185, bytem Brunšov 222, 252 09 Hradišťko

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice

a) pozemek parcelní číslo 679, o výměře 5294 m2, druh pozemku orná půda vše
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví 184, obec 551180 Kadov, kat.
území 661929 Kadov u Blatné, okres CZ0316.,

a) pohledávku oprávněného ve výši 2 826,00 Kč, úroky z prodlení 2 % p. a. od 2. 6. 2004
z částky 471,00 Kč do zaplacení, úroky z prodlení 2 % p. a. od 2. 5. 2004 z částky
471,00 Kč do zaplacení, úroky z prodlení 2 % p. a. od 2. 4. 2004 z částky 471,00 Kč do
zaplacení, úroky z prodlení 2 % p. a. od 2. 3. 2004 z částky 471,00 Kč do zaplacení, úroky
z prodlení 2 % p. a. od 2. 2. 2004 z částky 471,00 Kč do zaplacení, úroky z prodlení 2 % p.
a. od 2. 1. 2004 z částky 471,00 Kč do zaplacení,

b) náklady předchozího soudního řízení ve výši 8 454,00 Kč,

c) náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. ve výši 4 284,00 Kč,

d) náklady exekuce ve výši 8 627,50 Kč
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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; pokud tak povinný neučiní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
 
Pohledávku oprávněného a její příslušenství, náklady předchozího soudního řízení, náklady
oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. a náklady exekuce, vše ve výši
24 413,90 Kč ke dni vydání exekučního příkazu uhradí povinný hotově pouze vykonavateli nebo
do pokladny Exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č.  99999036/2400 vedený
u banky eBanka, a.s. pod variabilním symbolem 867607.

 
Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:
 

Vladislav Cilínek, JUDr.,  

Římská 36, 120 00 Praha 2  

(právní zastoupení)
 

Karvánek Karel, RČ: 610304/0185  

Brunšov 222, 252 09 Hradišťko  

(povinný)
 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice  

Krále Jiřího z Poděbrad 406, 386 41 Strakonice  

(příslušný katastrální úřad)
 
 

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný
prostředek. Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním
příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak
nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Praha 2, dne 22. 2. 2008

JUDr. Ivo Luhan, v. r.
soudní exekutor
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Exekuční příkaz ze dne 22. 2. 2008, č. j. 099 EX 8676/07-3, nabyl právní moci dne 23. 12. 2009.

Připojení doložky provedl Haunerová Milena dne 2. 7. 2015.

Vygenerováno systémem firmy SoftEU s.r.o.
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