TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 30.5.2016
Exekutorský úřad Klatovy, DNE: 22.6.2016
Podpis:

Číslo jednací: 120 EX 31717/13-38
v. s. oprávněný: 6137283138
č.j. oprávněný: 6137283138

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Českém Krumlově, č.j. 19
EXE 1771/2013-14, ze dne 30.09.2013, kterým byla nařízena exekuce na základě platební rozkaz č.j.
EPR118036/2013-11, který vydal Okresní soud v Českém Krumlově dne 30.05.2013 a který se stal
pravomocným dne 19.06.2013 a vykonatelným dne 19.06.2013 k uspokojení pohledávky
oprávněného: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 12000, Praha 2, IČ 61859869, zast. Mgr. Jan
Ševčík, advokát, Na královně 862, 15600, Praha 5 - Zbraslav
proti
povinnému:
MAREK BILLA, U Lípy 62, 38211, Větřní, r.č.751014/6754
manžel/ka povinného: MONIKA BILLOVÁ, U Lípy 62, 38211, Větřní, r.č.715820/1358

pro 1 388,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:

I.

Nařizuje se k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši jistiny 1 388,00 Kč s příslušenstvím,
nákladů oprávněného a nákladů exekuce, jejichž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů
exekuce,
exekuce prodejem nemovitých věcí povinného a manžela/ky povinného ve společném jmění
manželů, a to:

SJM

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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II.

Soudní exekutor zakazuje povinnému a manželu povinného, aby po doručení tohoto exekučního
příkazu nemovité věci označené v I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil.

III.

Soudní exekutor ukládá povinnému a manželu povinného, aby do 15 dnů od doručení tohoto
exekučního příkazu oznámil soudnímu exekutorovi pověřenému k vedení exekuce, zda a kdo má
k nemovité věci uvedené v I. výroku předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající
věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru
nemovitostí.

IV.

Soudní exekutor ukládá povinnému a manželu povinného, aby do 15 dnů od doručení tohoto
exekučního příkazu oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud je o takovou
nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou exekučním řízení vymáhány zůstavitelovy
dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto
skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami
notáře.

V.

Soudní exekutor zakazuje povinnému a manželu povinného, aby po doručení tohoto exekučního
příkazu nemovité věci označené v I. výroku odmítl, pokud je koupil na zkoušku nebo aby se vzdal
práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.

Poučení: Proti exekučnímu příkazu není dle ust. § 47 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „EŘ“) přípustný opravný prostředek. Právní jednání,
kterým povinný porušil povinnost dle II. výroku, je neplatné. Nesplněním povinnosti dle III.
výroku povinný odpovídá za škodu tím způsobenou.
Dle ustanovení § 42 odst. 1 EŘ před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění
manželů zjistí exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném
podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí
soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu,
anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného
rozhodnutím soudu.
Dle ustanovení § 42 odst. 2 EŘ při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet
z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu
do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku
vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s
tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že
závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za
to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.
Dle ustanovení § 42 odst. 3 EŘ v ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující
majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim
společného jmění manželů změněn.
Dle ustanovení § 262b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) je-li
výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela
povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem
rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu
rozhodnutí.
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
podatelna@euk.cz
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně
nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech
zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem
zajištěna.
Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti
podle § 335b odstavce 1 písm. c) OSŘ nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud
výkon rozhodnutí zastaví.

V Klatovech dne 17.5.2016

Otisk úředního razítka

____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Petra Breuová
Doručuje se:
- oprávněný,
- povinný,
- manžel povinného,
- katastrální úřad,
a po právní moci exekučního příkazu se exekuční příkaz doručí:
- osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi známo, že mají k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné
koupě, věcné právo, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo,
- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své
bydliště.

JUDr.
Dalimil Mika

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil
Mika
DN: C=CZ,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ
71238573],OU=1,CN=JUDr. Dalimil
Mika,SERIALNUMBER=P148543
SN: 1927081
Datum: 22.6.2016 15:16

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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