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č. j. 115 EX 00033/20-040

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE VYKLIZENÍM

Povinný:
zastoupený:

Jindra Petržilková bytem Jungmannova  142, Roztoky, PSČ
252 63, r.č. 455705/103

Vymáhaná nepeněžitá
povinnost:

vyklizení

Oprávněný:
zastoupený:

Veronika Cyrani bytem Spěšného  1890, Roztoky, PSČ 252
63, nar. 30.08.1976
zastoupen právním zástupcem Mgr. Jan Rotta, advokát se
sídlem Americká  177/ 35, Praha 2 120 00

Vyklízená nemovitost: byt č. 3, sestávající ze tří pokojů, kuchyně, koupelny, předsíně
a WC, o celkové výměře 58,18 m2, situovaný v přízemí
budovy č.p. 142, jež je součástí pozemku parc. č. 203, obec
Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy, zapsaného pro obec Roztoky,
k.ú. Roztoky u Prahy, na LV č. 3956 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Praha – západ

Pověření soudního exekutora vydal: OS Praha-západ dne 21.04.2020 pod č. j. 207 EXE
5651/2020
Exekuční titul: Rozsudek Okresního soudu Prahy - západ ze dne 07.03.2019 č. j. 7 C
335/2018-42

I. Soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková rozhodl o provedení exekuce vyklizením :
bytu č. 3, sestávajícího ze tří pokojů, kuchyně, koupelny, předsíně a WC, o celkové výměře 58,18
m2, situovaného v přízemí budovy č.p. 142, jež je součástí pozemku parc. č. 203, obec Roztoky,
k.ú. Roztoky u Prahy, zapsaného pro obec Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy, na LV č. 3956 v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Praha – západ.

II. Vyklizení bude provedeno dne 10.12.2020 v 10:00 hod.

III. Exekuce se provede tak, že soudní exekutor učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu byly
odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které patří
někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na
vyklizovaném objektu, a aby byli z vyklizovaného objektu vykázáni povinný a všichni, kdo se tam
zdržují na základě práva povinného.

Věci odstraněné z vyklizovaného objektu se odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých
příslušníků jeho domácnosti.
Není-li vyklizení přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věci odmítnuto,
sepíší se věci a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli.
Nevyzvedne-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly
uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí.
Jde-li o věc zjevně bezcennou, soudní exekutor věc zdokumentuje a nařídí její zničení.  O zničení
věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem.



Poučení:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a příslušnému orgánu obce.

V Praze 4 dne 23.11.2020

…………………………
Mgr. Barbora Kvardová, exekutorský kandidát
pověřená soudním exekutorem JUDr. Monikou Elfmarkovou



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.
Podmínky pro podání těchto návrhů a další podrobnosti jsou uvedeny na internetových

stránkách Ministerstva spravedlnosti.

2. Postup v exekuci vyklizením 

 Informace o vedení exekuce vyklizením jsou uvedeny na internetových stránkách
Ministerstva spravedlnosti.

3. Úřední hodiny

Úřední hodiny soudního exekutora JUDr. Monika Elfmarková, exekutorského úřadu
Exekutorský úřad Praha 4:

 Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách exekutorského úřadu.
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