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Exekuční příkaz 

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836,
339 01 Klatovy,  

pověřený k provedení  exekuce v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaném  Okresní  soud Plzeň-jih  ze  dne 
16.8.2012 č.j.8 EXE 2917/2012-10, 

proti povinnému: VÁCLAV ŠÍMA,  MLADÝ SMOLIVEC 12,  33501,  MLADÝ SMOLIVEC,
r.č.650318/0332

na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ 29027241, zast. Mgr.
Lucie Toniková, advokátka, Haštalská 27, 11000, Praha 1

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 69 231,98,- Kč s příslušenstvím 
, a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 
Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, 

vydává v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") tento 

exekuční příkaz k provedení exekuce 
prodejem nemovitostí: 

I. Podle vykonatelného platební rozkaz č.j. 10EC145/2012-32 , který vydal Okresní soud Plzeň-
jih  dne  22.05.2012  a  který  se  stal  pravomocným  dne  13.06.2012  a  vykonatelným  dne  13.06.2012 
(exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud Plzeň-jih ze dne 16.8.2012 č.j.  8 EXE 2917/2012-
10, o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 69
231,98,- Kč  s  příslušenstvím  a  k vymožení  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady 
oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je 
stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, 

přikazuje soudní exekutor dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) e.ř. a ustanovení § 69 e. ř. ve spojení 
s ust. § 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"o.s.ř."), provést exekuci prodejem nemovitostí povinného, a to:

podíl 1/2

Toto rozhodnutí ze dne 10.09.2012, č.j. 120 EX 38340/12-18, nabylo právní moci dne 12.09.2012.
Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 10.10.2012.



II.  Soudní  exekutor  zakazuje  povinnému,  aby  po  doručení  tohoto  exekučního  příkazu 
nemovitosti označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. 

III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního 
příkazu oznámil  soudnímu exekutorovi  pověřenému provedením exekuce,  zda a  kdo má 
k nemovitostem označeným v bodu I. výroku, předkupní právo; pokud tak povinný neučiní, 
odpovídá za škodu tím způsobenou. 

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek. 
Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést 
na  jiného,  zatížit  ho  nebo  s ním  jinak  nakládat.  Právní  úkon,  kterým  povinný  porušil  tuto 
povinnost, je neplatný. 

V Klatovech dne 10.9.2012

Otisk úředního razítka

____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.

soudní exekutor

za správnost vyhotovení: 



Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 39383606-28729-121010012418, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, se shoduje s obsahem dokumentu,

jehož převedením vznikl.
 
Výstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu včetně konverzní doložky).
 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě (pdf dokument) byl platně podepsán zaručeným

elektronickým podpisem. Kontrola platnosti elektronického podpisu byla ověřena dne 10.10.2012 v

01:24:17. Elektronický podpis - číslo certifikátu 00 13 73 5D, který vydal akreditovaný poskytovatel

certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro JUDr.

Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy,JUDr. Dalimil Mika,soudní exekutor [IČ 71238573].

Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.
 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 
Ověřující osoba: Petr Havelka
 
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M. dne 10.10.2012
 

Podpis ověřující osoby: .............................

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Kontrola platnosti elektronického podpisu zahrnuje:

- ověření platnosti elektronického podpisu - ověření platnosti elektronického podpisu bylo provedeno vůči aktuálnímu zveřejněnému seznamu zneplatněných

kvalifikovaných certifikátů.

- ověření integrity dokumentu - dokument po aplikaci elektronického podpisu nebyl změněn

39383606-28729-121010012418



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 39383607-28729-121010012419, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M. dne 10.10.2012
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

39383607-28729-121010012419
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