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Exekuční příkaz 
Soudní exekutor  JUDr. Emilie Čenovská, Exekutorský úřad  Strakonice, se sídlem  Heydukova 349, 386 01
Strakonice 1, , č.ú. 27-2700010217/0100, KB, a.s., variabilní symbol: 108509, tel. 383 325 744, fax: 383 321 795,
pověřený  k provedení  exekuce  v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaném  Okresním  soudem  v  Liberci ze  dne
13.03.2009 č.j. 70 Irena Feriová 6765/2009-5, 

proti povinnému: Alexandr Ševčík, bytem Sokolská 388, Nové Město pod Smrkem, RČ: 540623/0654,
na návrh oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Budějovická 5,

Praha 4, IČ: 63998530, práv. zast. advokátem Mgr. Jiří Zrůstek, advokát, se sídlem Tř.
Svobody 18, Olomouc, PSČ: 779 00

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1.454,- Kč, s přísl. a náklady exekuce,
vydává v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") tento 

exekuční příkaz k     provedení exekuce   
prodejem nemovitostí: 

I.  Podle vykonatelného  platebního rozkazu Okresního soudu v Liberci  č.j.  52 Ro 1071/2008-12 ze dne
23.06.2008, který nabyl právní moci dne   (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne
13.03.2009  č.j.  70  Irena  Feriová  6765/2009-5,  o  nařízení  exekuce  k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit
oprávněnému pohledávku ve výši 1.454,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 

- úroků ve výši  8.75% ročně z částky 1.454,- Kč ode dne 27.09.2005 do 31.12.2005 ve výši  33,50 Kč,
úroků  ve  výši  10%  ročně  z  částky  1.454,-  Kč  ode  dne  01.01.2006  do  02.03.2009  ve  výši  460,90  Kč,
úroků ve výši 10% ročně z částky 1.454,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 03.03.2009, do
zaplacení
- nákladů soudního řízení ve výši 8.454,- Kč,

a  k vymožení  povinnosti  povinného uhradit  oprávněnému náklady oprávněného a  povinnosti  povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, přikazuje
soudní exekutor dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) e.ř. a ustanovení § 69 e. ř. ve spojení s ust. § 335 a násl. zákona č.
99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), provést exekuci prodejem
nemovitostí povinného, a to:

Podíl 1/14 k pozemek p.č. 960, p.č. 961, budova č.p. 388 na pozemku p.č. 960, vše v k.ú. Nové Město pod Smrkem,
KP Frýdlant.

            II. Bude-li povinnost, kterou ukládá exekuční titul, splněna ve lhůtě níže uvedené, a v téže lhůtě budou
uhrazeny náklady exekuce, náleží exekutorovi v rámci nákladů exekuce odměna ve výši 50%. Soudní exekutor podle
§ 11 odst. 2 vyhl. č. 330/2001 Sb. vyzývá povinného, aby dobrovolně splnil celou povinnost, kterou mu ukládá shora
uvedený exekuční titul,  a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto příkazu na shora uvedený bankovní účet
soudního exekutora. 

III. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti označené
v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. 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, nájemní právo nebo jiné věcné právo; pokud tak
povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

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. 

V Strakonice 1,  dne 20.04.2009
Za správnost vyhotovení:
pověřený/á soudním exekutorem

JUDr. Emilie Čenovská, v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Strakonice 

Toto rozhodnutí ze dne , č.j. 160 EX 2446/13-3, nabylo právní moci dne 26.03.2021.
Doložku právní moci připojila Bc. Lenka Láníčková, pověřená Mgr. Marcelou Petrošovou, soudním exekutorem, dne 03.06.2021.
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