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Exekučnípříl<az
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-měsťo, se sídlem Rychtaříkova I,326 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce nazákladé usnesení: Okresního soudu v Berouně ze dne 2.10.2009,
čj. 15 Nc 5528/2009-11, kteým byla nařizena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek
Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 9.2.2009, ě j. l7 C20012008-52,
ve věci

oprávněného:

Vlastimil Goldschmied, bytem Skuhrov 14,, nar. 18.12.1962, právní zásttlpce JUDr. Naděžda Pašková,
advokát se sídlem AK, Riegrova čp.1100, Roudnice nad Labem 413 0l
proti
povinné:

Vlasta Kukajová, bytem Skuhrov - Hatě 46, 267 27, nar.15.6.1959, r,č, 66020610465
pro pro náklady předcházejícího řízení 11 600,00 Kč a dále pro náklady exekuce, kleré k 16.3.2011
činícelkem 7 800,00 Kč a dále pro náklady oprávněného, které k 1ó.3.2011 činícelkem 6 432,00

Kč

rozhodl o provedení exekuce
prodejem nemovitostí povinného

Pozemek ve společném jmění manželů Jiřího Kukaje r.č. 66020610465 a Vlas§ Kukajové r.č.
595615/0332 é.27ll 16 o výměře 2746m2 , nemovitost se nacházi na katastrálnímúzemíChraštice
v obci Chraštice a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném: Katastrální úřad pro Středočes§ý
kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví ě. 561

k uspokoj ení pohledávky oprávněného
0,00 Kč, , nákladů předcházejícího řizeni ve v,ýši 11 600,00 Kč, předběžně stanovených nákladů
oprávněného ve ýši 6 432,00 Kč a předběžně stanovených nákladů exekuce ve qýši 7 800,00 Kě

Povinnému se zakanlje, aby označenénemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého majetku)
převedl na někoho jiného nebo je zatiži|, zíidllk nim věcné břemeno, dal do nájmu nebo jakkoli jinak s

nimi nakládal. Porušení tohoto zákazumáza následek neplatnost takového právního úkonu.
Povinnému se ukládá, aby do 15ti dnů od doručenítohoto přikant oznámllsoudnímu exekutorovi, zda
a kdo má k nemovitostem předkupní právo, nájemní právo nebo jiné věcné 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 určív píkazll, k úhradě nakladů exekuce. Náklady
oprávněného se předběžně stanovují v částce 6 432,00 Ké. Náklady exekuce se předběárě stanovují v
částce 7 800,00 Kě.

Vymáhané pohledávky je možno uhradit na účetsoudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška,
Exekutorského úřadu Plzeň-město, na účetě, 890013374512600, v.s. 0509909 vedený u peněžrího ústavu
Citibank Europe plc., pobočka Plzeň poté, kdy obdržívyrozumění o tom, že pííkazk úhradě nrákladů
exekuce nabyl právní moci.

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 moviíych věcech, které jsou příslušensním
nemovitosti.

Poučení:Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek

V Plzni,

dne 16.3.2017

Jo. 1(- furl

Mgr, Ing. Jiří Prošek v.r.
soudní exekutor

