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Č.j.: 057EX 3304/09 - 14

Exekuční příkaz
k provedení exekuce prodejem nemovitostí
Já, soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal Exekutorského úřadu v Olomouci, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení které vydal Okresní soud v Olomouci č.j.50 Nc 6475/2009-6 ze dne 16.07.2009, kterým tento soud
nařídil exekuci pro vymožení povinností pro vymožení pohledávky oprávněného:

Magistrát města Olomouce, jednající pověřeným pracovníkem oddělení poplatku za komunální
odpad, se sídlem Horní náměstí 583/0, 779 00 Olomouc,
proti povinnému:
Jaroslava Bangová, nar. 03.04.1965, bytem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, za účasti manž.
pov.(§36/2 EŘ): Jozef Bango, bytem Horní nám. 583, 779 00 Olomouc,

jsem rozhodl o provedení exekuce prodejem těchto nemovitých věcí:
I. Nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí pro okres Olomouc , obec Pňovice a katastrální území Pňovice na
listu vlastnictví č. 125 jako vlastnictví povinného v podílu 1/6, a to:
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK):
Parcela
Díl
Typ
Výměra m2
Původní kat. území
505

3618

včetně všech součástí a příslušenství
II. Povinnému zakazuji, aby shora označené nemovitosti nebo jejich součásti či příslušenství převedl na někoho
jiného nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal.
III. Povinnému ukládám,aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má
k nemovitostem předkupní právo, nájemní právo, věcné břemeno či na nemovitostech vázne jiné právo nebo právní
vada; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu
tím způsobenou.
IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím; to platí
i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.
Poučení:
Proti tomuto příkazu není přípustný opravný prostředek.
Pokud nebude dluh uhrazen, může soudní exekutor nařídit dražbu, ve které budou prodány věci, označené tímto
exekučním příkazem. Pokud však povinný nebo další osoba dluh v plném rozsahu včetně nákladů exekuce uhradí,
bude exekuce zastavena. Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět

značku 057EX 3304/09.
Povinný nebo další osoby mohou uhradit vymáhaný dluh v hotovosti v sídle exekutora nebo na účet exekutora
č. 4200202203/6800, jako variabilní symbol musí použít své rodné číslo nebo IČO, specifický symbol musí použít
kód 330409. Pokud povinný uhradí vymáhaný závazek včetně nákladů exekuce a prokáže to exekutorovi, exekutor
od provádění exekuce upustí.

Otisk úředního razítka soudního exekutora
Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor
Exekutorský úřad Olomouc

Doručuje se:
A. Po vydání: 1. Spis 2. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (katastrální úřad dle

postižené nemovitosti) 3. Magistrát města Olomouce, jednající pověřeným pracovníkem oddělení poplatku za
komunální odpad (ev. č. oprávněného 6554031110) 4. Jaroslava Bangová 5. Jozef Bango (manž. pov.)
B. Po vyznačení právní moci: 6. Kat. úřad dle nemovitosti (jako vyrozumění o PM dle § 335b/3 OSŘ) 7. Úřední deska
exekutora 8. FÚ dle bydliště/sídla povinného 9. FÚ dle místa nemovitosti 10.. OÚ dle bydliště/sídla povinného 11. OÚ
dle místa nemovitosti 12. Osoby s předkupním právem a spoluvlastníci 13. Oprávnění z nájmu/věcného břemene/jiných
závad
Tento dokument, který vyhotovil původní soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, byl ve smyslu ust. § 15
odst. 5 e.ř., elektronicky podepsán Mgr. Janem Valentou, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Olomouc.
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