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Č.j. 192 EX 690/15-23

Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz: 
KALIPIA s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 02923165,
zastoupen Ing. Miroslav Jonáš, se sídlem Varšavská 214, Pardubice-Polabiny, PSČ: 530 09, IČ: 66296960
(oprávněný) 
Miroslav Adamec, bytem Jihlávka 62, Jihlávka
(povinný) 
Obec Jihlávka, Jihlávka 134, Batelov
(Žádáme obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v  
místě obvyklým, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce podle §336 c odst. 3 o.s.ř..)

Usnesení 

Soudní  exekutor  Mgr.  Veronika Jakubovská,  Kutná Hora,  se  sídlem  Česká 325,  284 01 
Kutná Hora, Česká republika, pověřený provedením exekuce pověřením č. j. 2 EXE 4516/2015 -31, ze 
dne 03.11.2015, které vydal Okresní soud v Jihlavě, na základě vykonatelného usnesení Exekutorský úřad 
Šumperk, Mgr. Marcel Kubis, ze dne 21.05.2015, číslo 139 EX 18543/13-046, 

proti povinnému: Miroslav Adamec, bytem Jihlávka 62, Jihlávka, RČ: 650525/0004

na návrh oprávněného: KALIPIA s.r.o., se sídlem Harmonická 1384/13, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 
02923165,
zastoupen Ing. Miroslav Jonáš, se sídlem Varšavská 214, Pardubice-Polabiny, 
PSČ: 530 09, IČ: 66296960

k  vymožení  povinnosti  povinného  vyklidit  nemovitost,  u  nichž  není  třeba  zajistit  přiměřený 
náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší, a k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému 
a  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  ve  smyslu  §  87  odst.  2  zák.  č.  
120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Soudní exekutor rozhodl o provedení exekuce vyklizením nemovitosti v souladu s ust. §59 zák. č. 
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti ve spojení s ust. § 340an zák. 99/1963 Sb. o.s.ř.  
takto:

I.Vyklizení budovy č.p. 62 v obci Jihlávka, stojící na pozemku St. 65 a dále pozemky parc. č. 65/1,  
65/2, 68/1, 68/4, 69/1, nacházející se v katastrálním území Jihlávka, v obci Jihlávka, okres Jihlava, 
povinného a spolu s ním všech, kdo se tam zdržují na základě práva povinného,  proběhne dne 
23.03.2016 v 10:00:00 hodin.

II.Z  vyklizovaného  objektu  budou  odstraněny  věcí  patřící  povinnému  a  příslušníkům  jeho 
domácnosti,  jakož  i  věci,  které  sice  patří  někomu jinému,  ale  jsou  se  souhlasem  povinného 



umístěny ve vyklizovaném objektu.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Toto usnesení nabývá právní moci 
doručením. 

V Kutné Hoře dne 17.02.2016

_______________________ 
Mgr. Veronika Jakubovská

soudní exekutor 
Exekutorský úřad Kutná Hora

 

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. §48 odst. 4 o.s.ř.).  K písemné žádosti  
účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti  
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém  
nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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