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Číslo jednací: 025 Ex 11765/09-6

Exekuční příkaz
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6,
JUDr. Jan Grosam,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Benešově č.j. 7 Nc 7804/2009-5, ze dne 17.7.2009,
kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Platební rozkaz ze dne 22.10.2008, č.j. 24 Ro 1370/2008-11, jejž vydal Okresní soud
v Benešově, ve věci:

oprávněného
Pražská energetika, a. s. , bytem/se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 - Vršovice, IČ/RČ: 60193913
zast.: Mgr. Trkovský Jaroslav, advokát, advokát, bytem/se sídlem Mírové nám. 124, 440 01 Louny

proti
povinnému
Furdanová, roz. Kurtzová Jaroslava, bytem/se sídlem Ostrov 14E, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, IČ/RČ: 685420/1662
o provedení exekuce pro 35055,50Kč s ročním úrokem z prodlení od 1.10.2008 do zaplacení ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o
7 procentních bodů s tím, že v každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného je výše úroku z prodlení závislá na výši
repo sazby stanovené ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, náklady předchozího řízení 1410,--Kč, náklady
exekuce a oprávněného
rozhodl takto:
1) K uspokojení uvedených pohledávek se přikazuje provedení exekuce prodejem těchto nemovitostí:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 11/56 na nemovitosti: pozemky p.č. St. 24/1 a p.č. 143/2 a budova č.p. 14 postavená na
pozemku p.č.St. 24/1, LV č. 13, Katastrální území Ostrov u Veliše
2) K uspokojení uvedených pohledávek se přikazuje provedení exekuce prodejem těchto nemovitostí:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na nemovitosti: pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
(PK) – p.č. 1150/1, LV č. 29, katastrální území Louňovice pod Blaníkem
Povinnému se zakazuje, aby postižené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil.
Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo.
Poučení:

Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Neoznámí-li povinný ve výše stanovené lhůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitostem předkupní právo, odpovídá za škodu tím
způsobenou.
Exekučním příkazem jsou postiženy též veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitostí, bez ohledu na to, zda se jedná o
movité či nemovité věci.
Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora.

V Praze dne 2.11.2009
JUDr. Jan Grosam
soudní exekutor
Tento exekuční příkaz ze dne 2.11.2009, č.j. 025 Ex 11765/09-6 nabyl právní moci dne 28.12.2009. Připojení doložky provedla Radka Jobová
dne 29.12.2011.
Doručuje se dle § 335b odst. 3 OSŘ:
Katastrální pracoviště Benešov
Obecní úřad Ostrov (vyvěsit na úřední desku)
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem (vyvěsit na úřední desku)
Finanční úřad ve Vlašimi
Kamarýtová Marie
Kolářová Jana

Pilný Jan
Pilný Jaroslav
Pilný Jiří
Stiborová Jiřina
ARGEMON INVEST s.r.o.
Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor EÚ Brno - město

