
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor
Otakara Březiny 229, Jeseník, tel: 581 011 435, fax: 584 452 595 

e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

č.j. 014 EX 84791/12-018

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 vydané Okresním soudem v
Klatovech ze dne 8.6.2012, č.j. 28 EXE 1758/2012-12, které nabylo právní moci dne 1.9.2012, podle
vykonatelného  rozhodčího nálezu JUDr. Marek Nespala, rozhodce č.j. E/2011/11489 ze dne 12.3.2012, který
nabyl právní moci dne 4.4.2012, vykonatelného dne 8.4.2012

proti povinnému: Jiří Vyčichl  RČ: 540506/1849
Jiráskova čp.744, 340 22 Nýrsko

na návrh oprávněného: ESSOX s.r.o.
IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 86 186,00 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:

- jednotka č. 744/12 (byt) v budově -  Nýrsko, v domě číslo popisné 743, 744, LV 1976, byt. dům,
nacházející se - na pozemku parc. č. St. 872, o výměře 232m², druh: zastavěná plocha nádvoří
                        - na pozemku parc. č. St. 873, o výměře 232m², druh: zastavěná plocha nádvoří
podíl na společných částech uvedeného domu a pozemku 283/10000, zapsaná v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Nýrsko,
katastrální území Nýrsko, na listu vlastnictví č. 2136,  SJM Vyčichl Jiří RČ: 540506/1849 a Vyčichlová
Olga RČ:  515606/315

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. 



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 28.1.2013

JUDr. Antonín Dohnal, v.r.
soudní exekutor

.

Za správnost vyhotovení:
Pavel Vašina
pověřen soudním exekutorem

Na vědomí
Oprávněný
Povinný
Manžel(ka) povinné(ho)
Spoluvlastník
Katastrální úřad
Finanční úřad 
Městský (Obecní úřad)
Spis

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.02.2013.
Připojení doložky provedl(a) Zuzana Kotoučková, DiS. dne 28.08.2014.
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