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Exekuční příkaz
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568
02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne
09.10.2012, č.j. 72EXE6795/2012-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného rozhodnutí JUDr. Radim Kuchta ze dne 20.07.2012, č.j. PEC-PPF2-J 208/2012
k uspokojení pohledávky
oprávněného PPF B2 B.V., s.r.o, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, Amsterodam,
PSČ: 1077XX, IČ: 34186049, práv. zast. advokátem JUDr. Petr Pečený & part. AK, se sídlem
Purkyňova 2, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 11371544
proti povinnému Livia Christiánová, bytem Nám. Soukenné 26/7, Liberec, PSČ: 460 07,
IČ: 48275387, RČ: 436114/132
ve výši 25.507,04 Kč s příslušenstvím
rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného rozhodnutí JUDr. Radim Kuchta ze dne 20.07.2012,
č.j. PEC-PPF2-J 208/2012 v souladu s usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 09.10.2012,
č.j. 72EXE6795/2012-12, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 25.507,04 Kč, slovy
dvacetpěttisícpětsetsedm korun českých čtyři haléřů a jejího příslušenství, tj.
- úroků z prodlení ve výši 0.0212% denně z částky 28.692,- Kč ode dne 15.02.2012 do
zaplacení,
- smluvní pokuty ve výši 3.488,96 Kč
- nákladů předcházejícího řízení ve výši 14.352,- Kč, slovy čtrnácttisíctřistapadesátdva korun
českých
- nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě
nákladů exekuce,
exekuce
prodejem nemovitosti povinného, a to:
- id. 1/3 pozemku parcelní číslo 94/4 – ostatní plocha o výměře 14652 m2, id. 1/3 pozemku
parcelní číslo 94/5 – ostatní plocha o výměře 431 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec
Proseč pod Ještědem, katastrální území Javorník u Českého Dubu, na listu vlastnictví č. 378.

-2II. Povinnému se z a k a z u j e, aby označené nemovitosti se všemi jejími součástmi a
příslušenstvím převedl na někoho jiného nebo ji zatížil. To platí i o movitých věcech, které jsou
příslušenstvím nemovitosti.
Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu
oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, pokud to neučiní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
P o u č e n í : 1. Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek
(§ 47 odst. 3 zák. č. 120/2001Sb.)
2. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na
jiného zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný
porušil tuto povinnost, je neplatný (§ 47 odst. 4 zák. č. 120/2001Sb.)
K doručení

-

oprávněný
povinný
katastrální úřad

Ve Svitavách dne 06.11.2012
JUDr. Igor Olma
soudní exekutor

