
Exekuční příkaz
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6.

Mgr. Zuzana sobíšková.
pověfený provedením exekuce na základě pověreni. které vydal: Obvodnl soud pro Prahu 10 ě.], 54 EXE 384812013·1&.ze
dne 1.8.2013. dle exekučního titulu: Směnečný platební rozkaz ze dne 29.11.2011. ě.]. 49 Cm 481/2011·8. jeji vydal Městský
soud v Praze. Rozsudek ze dne 10.10.2012. ě.]. 49 Cm 451/2011·9&. jejž vydal Městský soud v Praze. Rozsudek ze dne
9.4.2013. č.j.' Cmo 61/2013·121. jejž vydal Vrchní soud v Praze. ve věci:

oprávněného
Milreš St"nl3l.:lv byteml3e ;;idlem GvoJš.ol:a1232 19016 Prana 9 lé/Ré.67012
zaot JUDr Jira Tomáš. adllo <it. i1dIIokat bytami38GldlemTyohonova3. 16000 r "

proti
povinnému
Gembcká. roz. KUTHANovA. pliv KŘIŽOVA Kermla bytem/:;eGídlernKODA . SKA 875144 10100 Praha 10 Rč: 605607'-
lé:86574124

pro 561.000.·Kě. spolu s úrokem ve v}iší 5°.% částky 551.000.·Kě od 2.8.2011 do zaplaceni. smineěnou odměnu ve v}iši
1.870.-Kč. naklady předchczlhc řízení ve výši 106.144.30Kč. náklady exekuce a oprávněného

rozhodl tak1o:

K uspokojenl uvedených pohledóvekGep{'kilZUJeprovedeni exekuce prodejem těchto nemovitosti pevinnéno v SJM:
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Povmnernu3e zakazuje. aby pec žené nemovrtosupfevedl na někoho jnebo nebo Jez..~tiž,1
Povmnernu Ge ukládil. "by do 15 dnů od doručeni exe uéniho příkazu oznam,l exekutorovi. zoo a kdo ma k nemovnoctem
před pni pr<ivo pravo odpovíd"Jioi věcnému břemen' nebo nÓJBmníprávo Soudni exekulOr zároveň rozhodne o zámku
n(lJernnihoprávo nebo právo odpovídající věcnemu břemeru,JeGthženern pos ovane naJBmnev micté c ča;;e obvykle nebo Je-Ir
hrub' nepoměr mezi věcn -'m blemenem a whodou opravnénebo a to1oprávo výrazné omezuje rncžroot prodat nemoVltootv
dražbě

Poučení: Pron tomuto exe učrumu přikezu není připu:3tnyopravny prootředek

Neoznamí-Ir oovinnv ve wše cterovené Ihutě. zde a kdo má k poouženvm nsmovrmstem předkupni právo. oravo

odpovldajlcl věcnému bramen,nebo náJemniprávo odpovídá lil Škodutím zpŮGobeoou

ExekuČnimpří ozem JGOupocnženy též \leŠkeréGOUČ(lGtla pfi.:lluŠen..--tviprot,ženon nemovrtootí.bez ohJeduna to.

zdil :;e Jednáo movrté ČI nemOVltévéo.

ÚČilGtnÍCIexe uéniho rizeni m(ljl pravc VV1adfrt08 0G0bé exe utora "nd,d(l1a. konClprenlil nebo Ilného

zaméetnarce exe utora JakožI znaos nebo tlumočrn

V Praze dne 5.92013

MQr Zuzan" SobiškoV(l

aoudni exekutor

Tento exekuční příkaz ze dne 5.9.2013, č.j. 180 Ex 4201/13-15 nabyl právní moci dne 30_9.2013. Připojení doložky provedl
Tomáš Komorous dne 28.11.2013.

Doručuje se dle §335b odst. 4 OSŘ:
Katastrální pracoviště Praha-východ
Obecní úřad Babice (vyvěsit na úřední desku)
Městský úřad Cheb (vyvěsit na úřední desku)
Úřad městské části Praha 10 (vyvěsit na úřední desku)
FÚ Územní pracoviště v Říčanech
FÚ Územní pracoviště v Chebu
FÚ Územní pracoviště pro Prahu 10


