Č.j. 56 EX 397/08-12
Exekuční příkaz
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Bratislavská 73, 602 00 Brno, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 08.01.2008, č.j. 26 Nc 3755/2007-4, kterým
byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne
15.08.2007, č.j. 29 Ro 635/2007-24 k uspokojení pohledávky
oprávněného Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 47116617,
práv. zast. Mgr. Jiří Zrůstek, advokát, se sídlem Třída Svobody 18, Olomouc, PSČ: 779 00
proti povinnému Jaroslav Kříž, bytem Ovčí Dvůr 465, Teplá-Klášter, PSČ: 364 61, RČ:
ve výši 4.836,- Kč s příslušenstvím
rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15.08.2007, č.j. 29 Ro
635/2007-24 v souladu s usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 08.01.2008, č.j. 26 Nc 3755/2007-4, k uspokojení
pohledávky oprávněného v částce 4.836,- Kč, slovy čtyřitisíceosmsettřicetšest korun českých a jejího příslušenství, tj.
- úroky z prodlení ve výši 2.5% ročně z částky 4.836,- Kč ode dne 23.02.2005 do zaplacení
- nákladů předcházejícího řízení ve výši 8.454,- Kč, slovy osmtisícčtyřistapadesátčtyři korun českých
nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce
exekuce
prodejem nemovitosti povinného, a to:
-1/8 pozemku, parcela St. 505 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-1/8 pozemku, parcela St. 745 o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-1/8 pozemku, parcela 426/12 o výměře 369 m2, zahrada, zemědělský půdní fond
-1/8 pozemku, parcela 426/13 o výměře 221 m2, zahrada, zemědělský půdní fond
-1/8 budovy, části obce Kryry, č.p. 649, bydlení stojící na parcele St. 505
-1/8 budovy bez čp/če, jiná stavba stojící na parcele St. 745
Zapsáno u KÚ pro Ústecký kraj, KP Louny, okres: Louny, kat. území: Kryry, obec: Kryry, LV:414

II. Povinnému se z a k a z u j e, aby označené nemovitosti se všemi jejími součástmi a příslušenstvím převedl na někoho
jiného nebo ji zatížil. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.
Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda
a kdo má k nemovitosti předkupní právo, pokud to neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
P o u č e n í : 1. Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek
(§ 47 odst. 3 zák. č. 120/2001Sb.)
2. 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 (§ 47 odst. 4 zák. č. 120/2001Sb.)
K doručení - oprávněný
- povinný
- katastrální úřad
V Brně dne 30.01.2008
JUDr. Vít Novozámský
soudní exekutor

Tento exekuční příkaz ze dne 30.01.2008, č.j. 56 EX 397/08-12 nabyl právní moci dne 04.02.2008. Připojení doložky
právní moci provedla Mgr. Jana Kalistová, exekutorský kandidát, dne 06.10.2011.

