
  

značka oprávněného: , 

 
               

 
 

 
 

 

 

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  

 
 

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Domažlicích dne 28.5.2013, č.j. 4EXE1274/2013-

13, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz  ze 

dne 7.10.2011, č.j. 18EC2187/2011-7 vydal Okresní soud v Domažlicích k uspokojení pohledávky oprávněného: Prim 

Inova Gmbh, Grabenstrasse 25, 6340 Baar,Švýcarsko, zast. Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, Národní 28, 11000 

Praha Nové Město, IČO 68856199, proti povinnému: Jitka Vítkovičová, Křakov 6, 34601 Mířkov, r.č. 785705/2236, 

 

 

r o z h o d l  o  p r o v e d e n í   e x e k u c e 

p r o d e j e m  n e m o v i t o s t i  p o v i n n é h o  

 
S poukazem na ustanovení § 49 odst. 1 písm. f) Exekučního řádu nařizuji exekuci prodejem nemovitosti se 

vším, co k této nemovitosti patří:  
 

 

LV 276 

 KÚ pro Plzeňský kraj, KP Domažlice 

 Okres: Domažlice 

 Obec: Blížejov 

 Kod k.ú.: 694517 Nahošice 

 Podíl: 1/1 

 Pozemky: 

 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 

 498 (KN) 643 zastavěná plocha a nádvoří 

 499 (KN) 106 zahrada 

 1645 (KN) 6251 orná půda 

 1749 (KN) 1410 orná půda 

 Budovy: 

 Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

 č.p. 45 Zem. used. 498 

 

 v neprospěch povinného: 

Jitka Vítkovičová, Křakov 6, 34601 Mířkov, r.č. 785705/2236 

 

a to za účelem uspokojení pohledávky oprávněnému: 

Prim Inova Gmbh, Grabenstrasse 25, 6340 Baar,Švýcarsko, zast. Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, 

Národní 28, 11000 Praha Nové Město, IČO 68856199 

 

ve výši: 

 

- jistina ...... ...............................................................................................................................42 724,50 Kč 

- náklady nalézacího řízení  ...... ...............................................................................................19 064,00 Kč 

- 22% roční úrok z částky 42 724,50 Kč od 16.6.2010 do zaplacení 

- zákonný roční úrok z prodlení z částky 42 724,50 Kč od 16.6.2010 do zaplacení, kde zákonný úrok z prodlení 

odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního 

pololetí, v němž prodlení trvá 

 

a náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím nejpozději neprodleně poté, kdy dojde ke splnění 

Exekutorský úřad Přerov 

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00  Přerov, Komenského 38 

tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 

e-mail: urad@exekuce.cz  internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873 

Pro platby povinných (dlužníků)  ČSOB   č.ú. 175 236 496 / 0300  var. symbol: 1860013 

 

Naše č.j.: 

103 Ex 18600/13-10 
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nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení. 

(Předběžné náklady exekuce ..................................35 200,00 Kč) 

 

 

Upozornění:  Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv 

jinak s nimi nakládal.  

 

Povinnému se ukládá,aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a 

kdo má k nemovitostem předkupní právo, právo odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo, 

pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

  

Tento exekuční příkaz je zajišťovacím úkonem v exekučním řízení. K provedení exekuce tímto 

způsobem přistoupí soudní exekutor v souladu s § 58 odst. 2 věta čtvrtá e.ř., nebudou-li v přiměřené 

době postačovat k uhrazení vymáhané povinnosti jiné způsoby exekuce. 

 

 

P o u č e n í:   Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

 

 

V Přerově dne 21.6.2013 

Mgr. René Mohyla, v.r. exekutorský kandidát 

pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou 

 

 

Exekuční příkaz se doručuje: 1x oprávněnému 

     1x povinnému 

    KÚ v jehož obvodu se nemovitost nachází 

 

Upozornění pro povinné: 

Pověřený soudní exekutor Vás upozorňuje na ust. § 58 odst. 2  exekučního řádu, dle kterého lze exekuci v jednom 

exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více 

nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Rozhodnutí o provedení exekuce 

způsobem, jenž je obsahem tohoto exekučního příkazu tak nebrání vydání dalších exekučních příkazů postihujících jiný 

majetek, či jiné zdroje příjmů povinného. 

V zájmu předejití takovému postupu se povinný vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudního exekutora a 

navrhl co nejvhodnější způsob řešení svých dluhů, jež jsou předmětem exekučního řízení.  

 

 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.8.2013. 

Právní moc vyznačil Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát, dne 19.6.2017. 
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