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Exekuční příkaz k provedení exekuce 
prodejem nemovitostí

Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229, 
Jeseník,     PSČ  790  01,  pověřený  k provedení  exekuce  v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaného 
Okresním  soudem v  České  Lípě  dne  22.10.2012 č.j.  27  EXE 3588/2012  -  10,  podle  vykonatelného 
rozhodčího nález JUDr. Eva Vaňková, rozhodce č.j. Va 8-23/2012 - 12 ze dne 13.06.2012 , 

proti povinnému: 1/ Ouzký Karel, bytem Hradecká 2657, Česká Lípa,  dat. nar.: 25.08.1976; 
2/ Ouzká Táňa, bytem Hradecká 2657, Česká Lípa,  dat. nar.: 25.09.1979

na návrh oprávněného: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, IČ: 61860069, 
práv. zast. advokátem Perthenová Kateřina, JUDr., advokát Kateřina Perthenová, 
se sídlem Velké náměstí 19/135, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 66250480

k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši  154.533,- Kč 
s příslušenstvím  a  k vymožení  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a 
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, 

I. přikazuje provést exekuci prodejem nemovitostí povinného, a to:

- pozemek parcelní číslo 126, druh: zastavěná plocha a nádvoří, 
- pozemek parcelní číslo 127, druh: zahrada, 
- pozemek parcelní číslo 128, druh: trvalý travní porost, 
- pozemek parcelní číslo 129, druh: zahrada, 
- stavba-budova (Skalka u Doks) číslo popisné 14 - bydlení, stojící na pozemku parc. č. 126, 

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště  Česká  Lípa,  pro  obec  Skalka  u  Doks,  katastrální  území  Skalka  u  Doks,  na  listu 
vlastnictví č. 21, podíl: 1/8.

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, věcné právo (věcná břemena), právo nájmu, jiné; pokud 
tak povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 
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Poučení: Dle  ust.  §  47 odst.  3  zákona č.  120/2001 Sb.,  o  soudních exekutorech  a  exekuční  činnosti 
(exekuční  řád)  a  o  změně  dalších  zákonů,  v platném  znění  (dále  jen  „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. 

Jeseník 13. listopadu 2012

JUDr. Antonín Dohnal, v.r. 
soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení:
Kristýna Lučanová, DiS.
pověřena soudním exekutorem

Toto rozhodnutí ze dne 13.11.2012 č.j. 014EX 3254/12-17 nabylo právní moci dne 28.12.2012.
Připojení doložky právní moci provedl dne 18.04.2013 Tomáš Březina. 
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