
Č.j.  043 EX 19/16-18

Exekuční příkaz 

Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava, Dvořákova 1515/2, pověřený 
notářského zápisu Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově č.j. NZ 82/2015, N 90/2015 dne 23.02.2015, který nabyl 
právní  moci  dne  16.03.2015, na  základě  pověření  č.j.  53 EXE 10207/2016-22,  ze  dne  01.03.2016, které  vydal 
Okresního soudu v Ostravě,  

ve věci oprávněného: Jindřich Koláček
bytem Kostelní 607, Krmelín,  dat. nar.: 06.05.1970,
práv. zast. advokátem JUDr. Radek Hudeček, se sídlem Poděbradova 1243/7, 
Ostrava -  Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČ: 66206898 

proti
povinnému: Miluše Pryszczová

bytem Mánesova 2784/2, Ostrava-Moravská Ostrava, RČ: 525705/298

k uspokojení peněžitého plnění oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl 

t a k t o :

I. Exekuce se provede prodejem těchto nemovitých věcí  ve společném jmění manželů povinné a 
Tadeáše Pryszcze, RČ: 440604/489, a to:

t
o  vše  zapsáno  v  katastru  nemovitostí,  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Moravskoslezský  kraj, 
Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Doubrava, katastrální území Doubrava u Orlové, na listu 
vlastnictví č. 456.

II. Exekuce se nařizuje pro vymožení těchto částek: 

• pohledávka ve výši 431.519,49 Kč, 
• úroků ve výši 12% ročně z částky 250.000,- Kč ode dne 16.03.2015 do zaplacení,

smluvní pokuty ve výši 0.1% denně z částky 250.000,- Kč ode dne 16.03.2015 do 31.12.2015,
• náklady oprávněného a náklady exekuce.

III. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu tyto nemovité věci se všemi 
jejich součástmi a příslušenstvím převedl na někoho jiného nebo je zatížil; to platí i o movitých 
věcech, které jsou příslušenstvím nemovitostí.

IV. Povinnému se  ukládá,  aby soudnímu exekutorovi  do  15  dnů  od  doručení  tohoto  exekučního 
příkazu oznámil, zda a kdo má k těmto nemovitým věcem předkupní právo, právo odpovídající 
věcnému břemeni nebo nájemní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za_škodu tím způsobenou. 



V. Soudní  exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil 
soudnímu exekutorovi, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou 
nemovitou věc, zda má právo s ní  volně nakládat a zda jsou exekucí vymáhány zůstavitelovy 
dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto 
skutečnosti  listinami  vydanými  nebo  ověřenými  státními  orgány,  popřípadě  též  veřejnými 
listinami notáře. Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li 
další skutečnosti uvedené výše nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soudní exekutor 
tento exekuční příkaz zruší.

Poučení:  Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším  
rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho exekučně postihnout, může se manžel 
povinného domáhat v této části zastavení exekuce.

V Ostravě dne 08.03.2016

   úřední otisk 
razítka

Mgr. Jiří Král 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Ostrava 

Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:  
 JUDr. Radek Hudeček, advokát, Poděbradova 1243/7, Ostrava -  Moravská Ostrava, PSČ 702 00 (právní zástupce 
oprávněného) 
Miluše Pryszczová, Mánesova 2784/2, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00 (povinný)
Tadeáš Pryszcz, Mánesova 2784/2, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, Slámova 183, Karviná - Hranice 

Poučení:
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za  
součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou poštou na elektronickou 
adresu uvedenou v žádosti.  Písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a  opatřená elektronickým podpisem soudního 
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust. 
§ 17b kancelářského řádu Exekutorské komory ČR).
Mgr. Jiří Král
soudní exekutor

Toto rozhodnutí č.j. 043 EX 19/16-18 ze dne 08.03.2016 nabylo právní moci dne 15.03.2016.
Vyznačení doložky právní moci provedl(a) Anna Mielcová dne 29.03.2016.
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