
Exekutorský úřad Přerov
soudníexekutorJUDr. LukášJícha . l5002 Přerov, Komenského 38
tel:588 003 999 . fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz . internet: www.eujlcha'cz . lD datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) 

'l Čsog l č.ú. 175 236 496/0300 ll var. symbol: 246gLL7

značka oprávněného:,
Naše č.j':

203 Ex 24691/17-17

E X E r u Č ru í P Ř í K Az

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě pověření, které vydal okresní soud v Mladé Boles|avi dne 19.7.2077, č.j.
30EKE1'493/20I7-28, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne
1'4'1'o'201'6, č.i. ČrÚ-77738/2013-63!/lll.vyř.-PrV vydal Český telekomunikační úřad, rozhodnutí - opravné ze dne
17 '1o.201'6, č'j. ČrÚ-77738/2013-631/lV.vyř.PrV vydal Český telekomunikační úřad k uspokojení pohledávky
oprávněného: Dragon lnternet, a.s., Pod Loretou 883, 29306 Kosmonosy, lČo 2723]800, zast. JUDr. Marek Jansta, LL.

M, advokát, nám.Míru 14,29301' Mladá Boleslav ll, lČO 611'0728o, proti povinnému: Miroslav Baláž, Komenského
Náměstí 61',293ot Mladá Boleslav Mladá Boleslav l, r.č.illt v částce 1 1'82'Oo Kč s přísIušenstvím, jakož i

nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

rozhodl o provedení exekuce
prodejem nemovitých věcí povinného

S poukazem na ustanovení 5 49 odst. 1 písm. f) Exekučního řádu nařizuji exekuci prodejem nemovitých věcí
povinného (dále jen ,,nemovitost") se vším, co k této nemovitosti patří:

LV 132

KÚ pro Liberecký kraj, KP Liberec
Okres: Liberec
obec: Vlastibořice
Kod k.ú.: 783463 Vlastibořice
Podíl: 1/6
Pozemky:
Parcela Výměra m2
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Součástí je stavba:Jivina, č.p. 31, rod.dům
Stavba stojína pozemku p.č.: St. 49

Druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří

trvalý travníporost
lesní pozemek
trvalý travní porost
lesní pozemek
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
zahrada
zahrada
trvalý travní porost
zahrada
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lesnípozemek

483
48s/1
494/r
494/4
495
496/1.

496/2
496/3
4s7 /7
497 12

498/t

13969
4266
13852
l?1

203
743
L021-

250
750
II22
1834

498/2 rt82
499 231

v neprospěch povinného:

Miroslav Baláž, Komenského Náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav Mladá Boleslav l, r.č.540429/37L9



-
a to Za účelem uspokojení pohledávky oprávněnému:

Dragon lnternet, a.s., Pod Loretou 883, 29306 Kosmonosy, lČo 27237800, zast. JUDr. Marek Jansta, LL. M,
advokát, nám.Míru L4,2g3ot Mladá Boleslav ll, lčo 6tto728o

ve výši:

- správní poplatek 288,00 Kč

- náklady nalézacího řízení ...... ..............3 ].46,00 Kč

- zákonný roční úrok z prodlení z částky 798,00 Kč od 16.3.2010 do 14.10.2016, kde zákonný úrok z prodlení odpovídá
výši repo sazby stanovené Čtrtg, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro prvníden příslušného kalendářního pololetí,
v němž prodlenítrvá
- zákonný roční úrok z prodlení z částky 798,00 Kč od 16.4.2010 do 14'10.2016, kde zákonný Úrok z prodlení odpovídá
výši repo sazby stanovené Čltg, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí,
v němž prodlenítrvá
- zákonný roční úrok z prodlení z částky 798,00 Kč od 18.5.2010 do 14.10.2016, kde zákonný úrok z prodlení odpovídá
výši repo sazbystanovené Črug, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro prvníden příslušného kalendářního pololetí,

v němž prodlenítrvá
- zákonný roční úrok z prodleníz částky 798,00 Kč od 16.6.201'0 do 14.10.2016, kde zákonný úrok z prodlení odpovídá
výši repo sazbystanovené črrlg, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro prvníden příslušného kalendářního pololetí,
v němž prodlení trvá
- zákonný roční úrok z prodleníz částky 3 792,00 Kč od 15.10.2016 do zaplacení, kde zákonný Úrok z prodleníodpovídá
výši repo sazby stanovené Čt',ts, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro prvníden příslušného kalendářního pololetí,
v němž prodlení trvá
_],75% roční úrok z částky 798,00 Kč od 16.7.2010 do zaplacení
-7,75% roční úrok z částky 798,00 Kč od 17.8.2010 do zaplacení
-7,75% ročníúrok z částky 798,00 Kč od 16.9.2010 do zaplacení
_ 7,75% roční úrok z částky 798,00 Kč od 16.10.2010 do zaplacení
-7,75% roční Úrok z částky 798,00 Kčod17.1'1'.2010 do zaplacení

a náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím nejpozději neprodleně poté, kdy dojde ke

splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení.
(Předběžné náklady exekuce .....'.'.....11000,00 Kč)

Podle 5 335b odst. 1 písm. a) o.s.ř. povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo
jezatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal.

Podle 5 335b odst. 1 písm' b) o.s.ř povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručeníexekučního příkazu oznámil, zda a

kdo má k nemovité věci předkupníprávo' výhradu zpětné koupě, právo odpovídajícívěcnému břemeni, výměnek nebo
nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná V katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný,
případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou;

Podle 5 335b odst. L písm. c) o.s.ř povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda

nemovitou věc nabyl jako substitučníjmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s nívolně nakládat a

zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých
jako substitučníjmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též
veřejnými listinami notáře;

Podle 5 335b odst. 1pÍsm' d) o.s.ř povinnému se zakazuje, aby po doručeníexekučního příkazu odmítl nemovitou věc,
pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.

Pro platby povinných (dlužníků) . čsog . č.ú' L75 236 496/0300 o var. symbol: 2469tL7

Pro platby oprávněných (klientů) . čsoB e č,ú. 274 2L6 749/o3o0 o var. symbol: 2469LL7

Zásadníinformace pro zdárné ukončení exekuce na www'eujicha.cz - záložka V menu pro povinné



Tento exekuční příkaz je zajišťovacím úkonem v
soudní exekutor v souladu s 5 58 odst' 2 e.ř.,
povinnosti jiné způsoby exekuce.
Tento exekuční příkaz je zajišťovacím úkonem v
soudní exekutor v souladu s 5 58 odst. 2 e.ř.,
povinnosti jiné způsoby exekuce.

exekučním řízení. K provedení exekuce tímto
nebudou-li v přiměřené době postačovat k

exekučním řízení' K provedení exekuce tímto
nebudou-li v přiměřené době postačovat k

způsobem přistoupí
uhrazení vymáhané

způsobem přistoupí
uhrazení vymáhané

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26' 2. 2oo4, sp. zn.20Cdo 179/2oo3\ se nevyžaduje, aby

vydání exekučního příkazu prodejem nemovitostí předcházely neúspěšné exekuce jinými způsoby uvedenými v 5 258

odst' 1o. s. ř., resp' 5 58 a násl. e. ř., popřípadě návrh na prohlášenío majetku povinného podle 5 260aa násl. o. s' ř.

Je-li účastníkem exekuce prodejem nemovitosti též manžel povinného (5 36 odst. 2 e.i.\, vztahují se výše uvedené
zákazy, omezení a povinnosti i na manžela povinného.
Podle 5 47 odst.2 exekučního řádu má vydaný exekuční příkaz účinky nařízenívýkonu rozhodnutí.
P o u č e n í: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Podle 5 335b odst.3 věta druhá o.s.ř. Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substitučníjmění, a nedoloží-li
další skutečnosti podle odstavce 1 písm. c) nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí
zastaví.

V Přerově dne 27.l .2o!7

Exekuční příkaz se doručuje:

Mgr. Radovan Bajgar v.r., exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

1x oprávněnému
1x povinnému
KÚ v jehož obvodu se nemovitost nachází

Upozornění pro povinné:
Pověřený soudní exekutor Vás upozorňuje na ust. 5 58 odst. 2 exekučního řádu, dle kterého lze exekuci v jednom
exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více
nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně' Rozhodnutí.o provedení exekuce

způsobem, jenž je obsahem tohoto exekučního příkazu tak nebrání vydání dalších exekučních příkazů postihujících jiný

majetek, či jiné zdroje přr1mů povinného.
V zájmu předejití takovému postupu se povinný vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudního exekutora a

navrhl co nejvhodnější způsob řešení svých dluhů, jež jsou předmětem exekučního řízení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne l2.9.2011 .

Právní moc vyznačila Mgr. Martina Zouharová, exekutorský kandidát' dne 2.Ll.2017.

Pro platby povinných (dlužníků} . čsog o č.ú. 175 23649610300 o var. symbol: 2469LL7

Pro platby oprávněných (klientů) . čsos e č.ú. 274 2L6 749lo3o0 o var. symbol: 2469LL7

Zásadníinformace pro zdárné ukončeníexekuce na www.eujicha.cz - záložka V menu pro povinné


