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Variabilnísymbol:9487463219

Císlo jednací: 025 Ex 16330/09-6

Soudní exekutor Exekutorského úradu Praha 6, Belohorská 270/17, Praha 6,
JUDr. Jan Grosam,

poverený provedením exekuce na základe usnesení, které vydal: Okresní soud v Prostejove c.j. 24 Ne 5259/2009-7, ze dne 13.10.2009,
kterým byla narízena exekuce dle exekucního titulu: Rozsudek ze dne 26.2.2009, c.j. 5 C 359/2008-47, jejž vydal Okresní soud v
Prostejove, ve veci:

oprávneného
Ceská pojištovna, a.s., bytem/se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha I, IC/RC: 45272956
zas!.: JUDr. Jira Tomáš, advokát, bytem/se sídlem Tychonova 3, 16000 Praha 6

proti

povinnému
Valenta Václav, bytem/se sídlem OJšany u Prostejova 50,798 14 Olšany u Prostejova, okr. Prostejov, JC/RC: 490726.

o provedení exekuce pro 1.520,--Kc spolu s úrokem z prodlení ve výši 7% rocne od 29.3.2006 do zaplacení, náklady nalézacího rízení ve
výši 8.81l,--Kc, náklady exelmce a oprávneného

rozhodl takto:

K uspokojení uvedených pohledávek se prikazuje provedení exelmce prodejem techto nemovitostí:

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 budovy c.p. 100 postavené na pozemku parc.c. St. 123 a pozemky parc.c. St. 123 a parc.c. 107, to
vše zapsáno na LV 88 v katastrálnim úzerni Vrbátky.

Povinnému se zakazuje, aby postižené nemovítosti prevedl na nekoho jiného nebo je zatížil.
Povínnému se ukládá. aby do 15 dnu od dorucení exekucního príkazu oznámil exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem predkupní právo.

Poucení: Proti tomuto exekucnímu príkazu není prípustný opravný prostredek.

Neoznámí-Ií povínný ve výše stanovené lhute, zda a kdo má k postiženým nemovitostem predkupní právo, odpovídá za škodu tím

zpusobenou.

Exekucnim príkazem jsou postiženy též veškeré soucásti a príslušenství postižených nemovitostí, bez ohledu na to, zda se jedná o

movité ci nemovité veci.

Úcastníci exekucního rízení mají právo vyjádrit se k osobe exekutora.

V Praze dne 18.1.2010

Mgr. Pavel Strumínský

exekutorský kandídát

poverený soudním exekutorem

Tento exekucní príkaz ze dne 18.1.2010, c.j. 025 Ex 16330/09-6 nabyl právní moci dne 6.4.2010. Pripojení doložky provedla Radka Jobová dne
4.5.2012.

Dorucuje se dle § 335b ods!. 30SR:
Katastrální pracovište Prostejov
Obecní úrad Olšany u Prostejova (vyvesit na úrední desku)
Financní úrad v Prostejove
Ing. Zdenek Valenta
Obecní úrad Vrbátky (vyvesit na úrední desku)


