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Čj.:
030 EX 54337/13-19

Exekuční příkaz
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno – město, ve smyslu ust. § 335 a násl.
ustanovení zákona č.99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) ve spojení s ust. § 52 zákona
č.120/2001 Sb.exekuční řád (dále jen e.ř.) v právní věci provádění exekuce ve prospěch oprávněného:
1. Česká republika – Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900, Brno, IČ: 00025062
proti povinnému:
1. ZÁMEČNÍK Rostislav, 165, 75111, Pavlovice u Přerova, RČ: 810730/4711
na základě vykonatelného exekučního titulu - usnesení č.j. 5 T 295/2007, který vydal Městský soud v Brně
dne 1.3.2010, usnesení č.j. 5T 295/2007, který vydal Městský soud v Brně dne 15.7.2008 a pověření
soudního exekutora, které vydal Okresní soud v Přerově, č.j. 32 EXE 3/2014-11, ze dne 6.1.2014, k
vymožení povinnosti, která ke dni vydání tohoto exekučního příkazu činí:
– jistina

49 684,00 Kč

– odměna exekutora + 21% DPH

9 026,60 Kč

– hotové výdaje soudního exekutora (prozatím vyčísleny k 29.01.2014)

4 235,00 Kč

– pohledávka (49 684,00 Kč) + příslušenství (13 261,60 Kč) činí

62 945,60 Kč

rozhodl takto:
I.

VYDÁVÁ SE EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÉ
VĚCI

II.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem ideálního 1/2 podílu na nemovité věci:
Pozemky
Parcela
St. 6

Výměra (m2) Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

350 zastavěná plocha a
nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Pravice, č.p. 61, bydlení
737

44 ostatní plocha

manipulační plocha

744/2

181 zahrada

zemědělský půdní
fond

2624

725 orná půda

zemědělský půdní
fond

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy

Způsob využití

Pravice, č.p. 61

bydlení

Způsob ochrany

Na parcele
St. 6

Vše na listu vlastnictví č. 110, v katastrálním území Pravice, obec Pravice, okres Znojmo.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem ideálního 1/36 podílu na nemovité věci:
Pozemky
Výměra (m2) Druh pozemku

Parcela
9291

Způsob využití

20000 orná půda

Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond

Vše na listu vlastnictví č. 189, v katastrálním území Břežany u Znojma, obec Břežany, okres Znojmo.
III.

Povinnému se zakazuje, aby výše uvedenou nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji
zatížil a jakkoliv jinak s ní nakládal.

IV.

Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu oznámil
soudnímu exekutorovi, 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; pokud tak neučiní, odpovídá povinný, případně i manžel
povinného za škodu tím způsobenou.

V.

Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto 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 výkonem rozhodnutí 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.

VI.

Povinnému se zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji
zakoupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.

Poučení:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29.1.2014
Mgr. Jan Škarpa, v.r.
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora
Za správnost vyhotovení:

Exekuční příkaz se doručuje:
• 1x katastrální úřad
• 1x oprávněnému
• 1x povinnému
• 1x pro spis

Podepsal: Mgr. Jan Škarpa
Datum:29.01.2014 08:38:16

