
Poučení:

V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může písemně požádat o zaslání
tohoto dokumentu na jím uvedenou  el. adresu, v el. podobě, opatřeného  el. podpisem.  Nebo může účastník požádat o předání
tohoto dokumentu na technický nosič dat v sídle exekutorského úřadu.

Č.j. 094 EX 22815/08-005

Exekuční příkaz

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého
nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v
Českém Krumlově ze dne 2.12.2008, č.j. 12 Nc 258/2008-11, kterým byla nařízena exekuce
podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne
12.4.2000, č.j. 7 C 849/99-66, 

ve věci
oprávněného:

ESSOX s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 231/7, České Budějovice  370 21,
IČ: 26764652, 

proti
povinné:

Jitřenka Ebnerová, bytem Sídliště Míru čp.296, Horní Planá 382 26 , IČ:
16826256, nar. 31.1.1956

pro 130 030,80 Kč s příslušenstvím

rozhodl o provedení exekuce

prodejem nemovitostí povinného

zapsaných na listu vlastnictví č. 1200  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Mladá Boleslav , pro obec Mnichovo Hradiště, katastrální území Mnichovo
Hradiště, a to spoluvlastnického podílu ve výši    2/6  nemovitostí a pozemků

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr

Parcela 820/1 - o výměře 6650m2 

zapsaných na listu vlastnictví č. 2953  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Mladá Boleslav , pro obec Mnichovo Hradiště, katastrální území Mnichovo
Hradiště, a to spoluvlastnického podílu ve výši    2/6  nemovitostí a pozemků

Parcela 2500/24 – o výměře 289m2    orná půda – zeměděl. půdní fond
   2500/25 – o výměře 55m2    orná půda – zeměděl. půdní fond



Poučení:

V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může písemně požádat o zaslání
tohoto dokumentu na jím uvedenou  el. adresu, v el. podobě, opatřeného  el. podpisem.  Nebo může účastník požádat o předání
tohoto dokumentu na technický nosič dat v sídle exekutorského úřadu.

k uspokojení pohledávky oprávněného 130 030,80 Kč  s příslušenstvím: úrok z prodlení 18,00%
ročně z částky 22 148,10 Kč od 1.3.1998 do zaplacení, úrok z prodlení 18,00% ročně z částky 22
148,10 Kč od 1.4.1998 do zaplacení, úrok z prodlení 18,00% ročně z částky 22 148,10 Kč od
1.5.1998 do zaplacení, úrok z prodlení 18,00% ročně z částky 22 148,10 Kč od 1.6.1998 do
zaplacení, úrok z prodlení 18,00% ročně z částky 22 148,10 Kč od 1.7.1998 do zaplacení, úrok z
prodlení 18,00% ročně z částky 19 290,30 Kč od 28.7.1998 do zaplacení, náklady předcházejícího
řízení 1 725,60 Kč, náklady za pomoc soudu 600,00 Kč, povinnosti uhradit náklady oprávněného
ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a  nákladů exekuce soudního exekutora.

Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého
majetku) převedl na někoho jiného nebo je zatížil, zřídil k nim věcné břemeno, dal do nájmu nebo
jakkoli jinak s nimi nakládal. Porušení tohoto zákazu má za následek neplatnost takového
právního úkonu.

Povinnému se ukládá, aby do 15ti dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za
škodu tím způsobenou.

Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Výši
nákladů exekuce a nákladů oprávněného soudní exekutor určí v příkazu k úhradě nákladů
exekuce.  Náklady exekuce se předběžně stanovují v částce 73 375,40 Kč.

Vymáhané pohledávky  je možno uhradit na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla,
Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1033003851/5500, v.s. 2281508 vedený u
peněžního ústavu  Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň.

Upozornění:  Exekuci prodejem nemovitosti nebrání ani okolnost, že nemovitosti jsou ve
společném jmění manželů.Nařízení exekuce prodejem nemovitosti se vztahuje na
nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím; to platí i o movitých věcech,
které jsou příslušenstvím nemovitosti.

Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Plzni, dne 11.2.2009

Mgr. Martin Tunkl, 
                   Soudní exekutor
otisk úředního razítka

Tento exekuční příkaz prodejem nemovitostí č.j. 094 EX 22815/08-005 ze dne 11.2.2009 nabyl
právní moci dne 1.10.2009. Doložku právní moci provedl Mgr. Martin Tunkl dne 1.4.2010.
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