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Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, pověřený provedením
exekuce na základě vykonatelného rozsudku č.j. 12 C 204/2017 - 35 ze dne 20.09.2017, který vydal Okresní
soud ve Žďáru nad Sázavou a pověření č.j. 15 EXE 146/2018-16, které vydal Okresní soud ve Žďáru nad
Sázavou dne 08.02.2018, o vymožení pohledávky:
oprávněného:
ČESKÝ ROZHLAS , Vinohradská 12 , Praha, 120 99, IČO: 45245053,
proti
WECO s.r.o. v likvidaci, Vratislávka 19, Křižanov, 594 51, IČO:46974750
povinné/mu:
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.620,- Kč s příslušenstvím, a náklady předcházejícího řízení ve
výši 700,- Kč a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce v předběžné výši 6.655,Kč a oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb ve výši 121,-Kč a
povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 e.ř. (tato částka není
konečná, a to do výše uvedeného příslušenství a nákladů exekuce, jejichž přesná výše bude vyčíslena v příkaze
k úhradě nákladů),
vydává v souladu s ust. § 47, ust. § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") tento

exekuční příkaz
I. k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, a to:
na nemovité věci povinné

zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-venkov, pro obec Rašov, katastrální území Rašov, na listu vlastnictví č. 249
Soudní exekutor zakazuje povinné/mu, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovité věci označené
v bodu I. výroku převedl/a na někoho jiného nebo je zatížil/a.
Soudní exekutor ukládá povinné/mu, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil/a
soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitým věcem označeným v bodu
I. výroku, 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 povinná/ý, případně i jeho
manžel/ka neučiní, odpovídají za škodu tím způsobenou.
Soudní exekutor ukládá povinné/mu, aby 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 zůstavitelovi 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.
Soudní exekutor zakazuje povinné/mu, po doručení tohoto exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji
koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.
Dle § 23 zák. č. 256/2012 se exekuční příkazy zapisují poznámkou.
P o u č e n í : Dle ust. § 47 odst. 5 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek.
Dle ust. § 47 odst. 6 e. ř., majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést
na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatné.
Podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., jsou vlastníci a jiní oprávnění povinni ohlásit
katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovité věci, a to do 30 dnů ode
dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá; tuto povinnost vlastníci a jiní
oprávnění nemají u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány
povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru.

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 elektronicky podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči
dat.
V Kladně dne 12.02.2018
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor
Otisk úředního razítka
Za správnost vyhotovení:
Petra Vandasová
Pracovník pověřený soudním exekutorem
Rozdělovník:
- Oprávněný
- Povinná/ý
- Katastrální úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.04.2018.
Doložku připojila Dana Korytková dne 07.06.2018.
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