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EXEKUČNÍ PŘÍKAZ 
K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

Povinný: Radim Galásek, bytem Mošnov 
č.p. 242, Mošnov, IČ: 67316972, 
RČ: 790822/**** 

Vymáhaná peněžitá povinnost: 
(pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a 
pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání 
exekučního příkazu) 

2.215.872,27 Kč 

Oprávněný: Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
Praha-Krč, PSČ: 140 00, IČ: 
45244782 

Nemovitá věc: kat.území: Stará Ves nad 
Ondřejnicí, LV: 1384, ostatní 
plocha 

Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Novém Jičíně dne 29.11.2021 a 
26.04.2022 pod č. j. 58 EXE 1362/2021-11, 56 EXE 472/2022-10 

Exekuční titul: notářský zápis vydal: JUDr. Helena Divišová, notářka ze dne 19.07.2021, č. j. 
NZ 461/2021, N 455/2021 
elektronický platební rozkaz vydal: Okresní soud v Novém Jičíně ze dne 11.01.2022 č. j. EPR 
4724/2022-6 

Částka odpovídá řádku 12 tabulky č. 1. 

I. Soudní exekutor Mgr. Marcela Petrošová rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovité 
věci: 

k vymožení pohledávky oprávněného. 
 

II. Povinnému se zakazuje, aby 
1. po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, 
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2. po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku 
nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku. 

III. Povinnému se ukládá, aby 
1. soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení usnesení 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. Při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím způsobenou, 
2. soudnímu exekutorovi 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. 

Poučení: 

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

Je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela 
povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho 
exekucí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení exekuce. 

Soudní exekutor vydá 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. Pravděpodobné náklady exekuce a 
pravděpodobné náklady oprávněného jsou zahrnuty do výše uvedené vymáhané 
peněžité povinnosti. Jejich vyčíslení je uvedeno v tabulce č. 1 v dalších informacích k 
exekučnímu řízení, ř. 11. 

Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, příslušnému katastrálnímu úřadu a 
povinnému. 

 
V Břeclavi dne 19.05.2022 

 
Mgr. Marcela 
Petrošová 
soudní 
exekutor 

 
Vyřizuje: Adriana Bednaříková 

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez 
těchto náležitostí, neboí byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních 
služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. 

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za 
součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato 
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž 
tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným 
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost 
vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle 
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 

 



Další informace k exekučnímu řízení 

1. Odklad a zastavení exekuce 

Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na 
zastavení exekuce nebo její části. 

Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce. 

 


