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E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z
prodejem nemovitosti

Soudní  exekutor  JUDr.  Dagmar  Kuželová,  pověřený  provedením
exekuce  na  základě  usnesení,  které  vydal  Obvodní  soud  Praha  5,   dne
1.10.2007, č.j.  36 Nc 1289/2007-3, kterým byla nařízena exekuce exekučního
titulu,  jímž  je  výkaz  nedoplatků  č.  j.  4519/07,  který  vydal  Pražská  správa
sociálního zabezpečení dne 8.6.2007  k uspokojení pohledávky:

oprávněného : Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a,
182 00 Praha 8, IČO: 00006963

proti povinnému : Václav  Kužel,  Na  Betonce  574,  150  00   Praha  5  ,
IČ:13814745, r.č.570111/0063

na zaplacení  částky......................................................................174 983,00 Kč

a náklady exekučního řízení, které budou vyčísleny příkazem k úhradě nákladů 
exekuce.

rozhodl o provedení exekuce takto :

I.

Nařizuje se exekuce prodejem  nemovitosti povinného   Václav Kužel, Na Betonce
574, 150 00  Praha 5 , IČ:13814745, r.č.570111/0063

 

k uspokojení pohledávky oprávněného v částce
................................................174 983,00 Kč

a nákladů exekučního řízení, které budou vyčísleny příkazem k úhradě nákladů 
exekuce.

a to zapsaných na : 

LV č. 180 u katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, KP Praha

katastrální území : 738620 Radotín

Pozemky

parcela č. 423          zastavěná plocha a nádvoří     o výměře 191 m2        podíl ¼, 
kterou povinný 

nabyl do vlastnictví na základě dědické dohody 32 D-1167/2006-64 ze 
dne 6.4.2007 

parcela č. 424          zahrada      o výměře 260  m2     způsob ochrany: ZPF    podíl ¼, 
kterou povinný 
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nabyl do vlastnictví na základě dědické dohody 32 D-1167/2006-64 ze 
dne 6.4.2007 

  

Budovy

část obce Radotín, č.p. 574  způsob využití: bydlení    na  parcele č. 423    podíl ¼ , 
kterou povinný 

nabyl do vlastnictví na základě dědické dohody 32 D-1167/2006-64 ze 
dne 6.4.2007 

           

se vším, co k těmto nemovitostem patří. 

II.

Povinnému  se  zakazuje,  aby  předmětné  nemovitosti  se  všemi  jejími  součástmi
a příslušenstvím   převedl na jiného nebo je zatížil.  Totéž platí  i o movitých věcech,
které jsou příslušenstvím nemovitosti.

III.

Povinnému  se  ukládá,  aby  ve  lhůtě  15  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  exekučního
příkazu  oznámil  soudnímu  exekutorovi,  zda  a kdo  má  k nemovitostem  předkupní
právo. Při nesplnění této povinnosti odpovídá povinný za škodu tím způsobenou.

Poučení : Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 6.3.2009

                                                                           JUDr. Dagmar 
Kuželová           soudní 
exekutor

Za správnost vyhotovení:
Vladimíra Hašková

Exekuční příkaz se doručuje :
- oprávněnému
- povinnému
- manželce povinného
- zástavním věřitelům
- Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Praha, KP Praha
- Finančnímu úřadu Praha 5
- Úřadu městské části Praha 16
- úřední deska
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