č.j. 1 EX 6167/04-8

Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem v Plzni,
Lindauerova 6, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze
dne 7.12.2004, č.j. 24 Nc 3656/2004-15, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
platebního výměru Okresní správa sociálního zabezpečení v Karlových Varech ze dne 29.9.1999, č.j.
1151/99, ze dne 15.5.2000 č.j. 4801/00, ze dne 31.7.2001 č.j. 1155/2001, a ze dne 28.8.2002 č.j.
1510/2002

oprávněného

Okresní správa sociálního zabezpečení v Karlových Varech, IČ:
00006963, se sídlem Krymská 2a, Karlovy Vary
proti

povinnému

Mrnka Miroslav, IČ: 66370167, nar. 28.2.1958, bytem Hlávkova
675/15, Karlovy Vary

pro 49.652,- Kč příslušenstvím
rozhodl
o nařízení exekuce k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 49.652,- Kč a
povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce, rozhodl o provedení exekuce
p r o d e j e m n e m o v i t o s t í p o v i n n é h o:
- Pozemek parcelní číslo 1493/14 – ostatní plocha o výměře 396 m2 zapsaný v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Sokolov, pro obec Stříbrná, katastrální území
Stříbrná na listu vlastnictví č. 401.
Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého
majetku) převedl na někoho jiného nebo je zatížil, zřídil k nim věcné břemeno, dal do nájmu
nebo jakkoli jinak s nimi nakládal.Porušení tohoto zákazu má za následek neplatnost takového
právního úkonu.
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámili soudnímu
exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za
škodu tím způsobenou.
Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Výši
nákladů exekuce a nákladů oprávněného soudní exekutor určí v příkazu k úhradě nákladů
exekuce. Náklady exekuce se předběžně stanovují v částce 12.020,- Kč.

Soudní exekutor vyzývá povinného, aby dobrovolně, ve lhůtě 5ti dnů od převzetí tohoto
exekučního příkazu, splnil na účet soudního exekutora povinnost, kterou mu ukládá exekuční
titul.
Vymáhané pohledávky je možno uhradit na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky,
Exekutorského úřadu Plzeň-město, na účet č. 1013044568/5500, v.s. 616704, vedený u
peněžního ústavu RAIFFEISENBANK, a.s., pobočka Plzeň.
Upozornění: Exekuci prodejem nemovitosti nebrání ani okolnost, že nemovitosti jsou ve
společném jmění manželů.
Nařízení exekuce prodejem nemovitosti se vztahuje na nemovitost se všemi
jejími součástmi a příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou
příslušenstvím nemovitosti.
Poučení: Proti tomuto exekučnímu příkaz není přípustný opravný prostředek.
V Plzni dne 31.12.2004
JUDr. Zdeněk Zítka, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Monika Kotlešková
Tento exekuční příkaz prodejem nemovitosti povinného č.j. 1 EX 6167/04-8 ze dne 31.12.2004 nabyl
právní moci dne 12.4.2010.
Připojení doložky provedla: Adamcová Jindřiška dne 27.4.2011.

otisk úředního razítka

