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Vanabitní svmbol: 3827352010

Číslo jednací: 180 E~ 13726/14-7

Exekuční příkaz

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6.
Mgr, Zuzana Sobišková,

pO\'ěřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal: Okresní soud ve Vyškově ř..j. 25 EXE 3322/2014-16, Zl' dne 29.12.2014,
dle exekučního titulu: Platební rozkaz ze dne 3.12.2013, č.]. EPR264458120B - 5, jejž vydal Okresní soud ve Vyškově, ve věcí:

oprávněuěho
Česká pojišťovna a.s .. bytem/se sídlem Spálená 75/16.11304 Praha 1. IÓRČ: 45272956
zast.: Mgr. Zbořilová Ivana. advokátka, bytem/se sídlem Komenského 256/23, 500 03 Hradec Králové

proti
povinnému
1) Machálková, roz. VODlČKOVA, pův, SKOT AxovÁ Monika, bytem/se sídlem Letošov 116. 683 33 Nesovice, okres Vyškov, RČ:
805818._
MACHÁU.K LEOŠ. bytem/se sídlem Letošov 116, 683 33 Nesovice, okres Vyškov, RČ: 700826._

pro 2392,- Kč, ~ úrokem z prodlení ve \i'Ši i % p, a. od 1i.10.2012 do zaplacení. náklady nalězaciho řízení 4SJ.t,- Kč. náklady exekuce a
oprá\'u~něho

rozhodl takto:

K uspokojení uvedených pohledávek se přikazuje provedení exekuce prodejem těchto uemovirých věcí povinného:

Okr••.•' CZ0646 Vyšlcov

Ka".území: 703137 Letosov
Oh-=.-':': 59341P N~soviae

Lis~ vlascnic"vi: 288
V lc:~t. lU!.fi!m3. j-s_Ol.l. po:z.emJcy vedeny ve dvou i!íselných ř-a.d.á.C!h (St .. = s;t:.a.vebni. pil.J':'"c-"!la)

Ide-nc1.fik&.rcr P 41.1

Vldstn':'cke pra~"o
Machálková Monika, Letošov 116, 68333 Nesovice 805818~

Po:::-::;;.mky
Parcela

St. 161/1

5~:lCd!fci je
5=avb", ""'Co;!

996/13

360 ~~~t~včná ploch~ n
nádv-orí

s=dvbd: Letošov, č.p. 116. bydleni
nd pozernk" p. c . : St. 1111/1

B04 zahrada zemědělský půdni
fond

Povinnénm se zakazuje, aby postižené nemovité věci převedl na ně-koho jiného nebo je zatížil.
Povinnému se zakazuje, aby odmítl uemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se v'Zdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na
pozemku,
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil exekurorovi, zda a kdo má k postiženým nemovírým věcem
předknpni právo, výhradu zpětné koupě. právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemci či pachtovní právo, jde-li o práva
nezapsaná v katastru nemovitosrí. Soudní exekutor zároveň může rozhodnout o zániku nájemního či pachtovního práva, výměnku nebo práva
odpovídajícího věcnému břemení, jestliže je nájemné či pachtovné, případně poměrná část ,týnosu z věci zcela nepřiměřená nájemnému či
pachtovné-mu, případně poměrné části výnosu z věci v místě a čase obvyklé nebo je-li věcné břemeno čí výměeek zcela nepřiměřený výhodě
oprávněného, a toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě,

Po vinnému se ukládá. aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil exekutorovi, zda nemovitou věc naby1 jako substimčni jmění. a
pokud Jde o takovou uemovitou věc. zda m.•'i právo s ni volně uakládat 3 zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy
související s nutnou správou věcí nabytých jako subsriruční jmění, a doložil tyto skutečností listinami vydanými nebo ověřenými státními
orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.

Poučeni: Proti tomuto exeknčuímu příkazu není pfipusm)' opravný prostředek

Neoznámí-li povinný, případně i jeho manžel, ve výše stanovené U1Ůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitým věcem předkupní

právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovidající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemci či pachtovní právo, jde-li o práva

nezapsaná v katastru nemovitosti, odpovídá povinný, případně i jeho manžel, za škodu tím způsobenou.



Exekučnim příkazem jsou postiženy též vešk-eré součásti a příslušenství postižených nemovirých věci, bez ohledu na to, zda se

jedná o movité či nemovité věci.

Účastniti exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora, kandidáta. koncipienta nebo jiného zaměstnance exekntora,

jakož iznalce nebo tlumočníka.

Exekučni příkaz vydaný po dni nabytí účinností zákona č. 396/201~ Sb., v řízeních zahájených před účinností zákona Č. 39612012
Sb .. seřídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabyti účinnostízákona č. 396t2012 Sb.

V Praze dne 8.1.2015

Mgr. Zuzana Sobíšková

soudní exekuror

Tento exekuční příkaz ze dne 8.1.2015, č.j. 180 Ex 13726/14-7 nabyl právní moci dne 14.1.2015. Připojení doložky provedla
Mgr. Zuzana Sobíšková dne 9.3.2015.

Doručuje se dle § 335b odst. 5 OSŘ:
Katastrální pracoviště Vyškov
Obecní úřad Nesovice (vyvěsit na úřední desku)
FÚ - územní pracoviště v Bučovicích
Staněk Ladislav
Staňková Růžena

Viv~~eno dne 12.03.2015

Svěšeno dne 30.03.2015


