
Číslo jednací: 191 EX 2164/17-51
uvádějte při veškeré korespondenci

zn. oprávněného: 

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 
Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Berouně dne 27.04.2017, 
č.j.  4  EXE  4/2017-15,  na  základě  vykonatelného  rozhodnutí:  usnesení Krajského  soudu  v  Praze   ze  dne 
27.01.2017, č.j. 21Co 218/2016- 94, 

v exekuční věci oprávněného: Mgr. Jana Gavlasová, nar. 06.12.1970
bytem Západní 449, 253 01 Chýně

Bc. Petra Kubíková, nar. 17.07.1987
bytem U Rybníka 2378/6, 750 02 Přerov 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Martin Michal, nar. 01.04.1959
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Helena Vondráčková, nar. 24.06.1947
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

proti povinnému: Jan Šinágl, r.č.: 521209/191
bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

k vymožení pohledávky oprávněného  s příslušenstvím  
- náklady oprávněného v exekučním řízení 3.100,- Kč 
- a nákladů exekuce, jejichž výše bude určena soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce – 

předběžně ve výši 31.762,50 Kč,

vydává tento

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z
k  p r o v e d e n í  e x e k u c e  p r o d e j e m  n e m o v i t ý c h  v ě c í  p o v i n n é h o

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné  
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v  
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



S poukazem na ustanovení § 49 odst. 1 písm. f) exekučního řádu nařizuji exekuci prodejem nemovitých věcí se  
vším, co k této nemovité věci patří, a to nemovitých věcí zapsaných na LV: 

Povinnému se:
a) zakazuje , aby označené nemovité věci po doručení exekučního příkazu převedl na někoho jiného nebo 

je zatížil a jakkoli jinak s nimi nakládal. Úkon, kterým by povinný tento zákaz porušil, je neplatný,
b) ukládá , aby soudu do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda a kdo má k nemovité věci 

předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní 
či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí a současně se povinný poučuje, že 
při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou;

c) ukládá ,  aby soudu do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, 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;

d) zakazuje , aby po doručení usnesení odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se 
vzdal práva domáhat  se náhrady škody vzniklé na pozemku. Úkon, kterým by povinný tento  zákaz 
porušil, je neplatný.

 
P o u č e n í:  Proti exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný.

Dle ust. § 47 odst. 6 EŘ, majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo  
s     ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.  

Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Námitku podjatosti exekutora je účastník povinen 
uplatnit nejpozději  do 8 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce. Námitky povinného k osobě exekutora 
nemají odkladný účinek.

V exekučním příkazu soudní  exekutor  určil  i výši  pravděpodobných nákladů oprávněného a  pravděpodobných nákladů 
exekuce (§ 58 odst. 1 EŘ). Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady 
oprávněného,  vydá  exekutor  příkaz  k úhradě  nákladů  exekuce  neprodleně  poté,  kdy  dojde  ke  splnění  nebo  vymožení 
povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Jestliže se náklady exekuce 
nebo náklady oprávněného po vydání exekučního příkazu zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz 



k úhradě nákladů exekuce.

Pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného 
k     okamžiku zahájení dražebního jednání   nepřesahuje 30.000,- Kč (součet  všech částek  na jistině všech věřitelů ke dni 
zahájení dražby),  soud zastaví exekuci prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu (v takovém 
případě nelze exekuci tímto způsobem provést). To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo pohledávku náhrady 
újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům. 

Vydání tohoto exekučního příkazu je pouze úkonem k     zajištění majetku povinného a nepovažuje se za provedení   
exekuce.

V Praze dne 02. května 2017

otisk úředního razítka

Mgr. Jan Beneš, v.r.
    soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem

Exekuční příkaz se doručuje:
- 1x oprávněnému
- 1x povinnému
- 1x katastrálnímu úřadu
- 1x manželovi povinného, je-li účastníkem řízení

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné  
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v  
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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