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Exekuční příkaz - OPRA VE Ý
Soudní exekutor,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení č.j. 9 c 3353/2007-9 Okresního soudu ve Výškově ze
dne 8. 1. 2008, kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 20. 7.
2006, č. j. 3 C 75/2005-37, ve věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Pavel Bujtar, nar. 24. 6. 1978, Březina 9, 679 05 Křtiny
zast.: JUDr. Ludmilou Krejčí, advokátkou, Starobrněnská
(dále pouze oprávněný)

13,60200

Brno

proti
povinnému
povinnému

Č.
Č.

I: Zdeněk Hanák, r. č. 770123/4706, oučkova 438, Bučovice
2: Zdeňka Hanáková, r. č. 525624/150, bytem tamtéž
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
dlužné pohledávky ve výši 195.000,- Kč ajejího příslušenství, tj.
2 % úroku z prodlení p. a. za období od 24. 5.2004 do zaplacení z částky 195.000,- Kč
nákladů předcházejícího řízení ve výši 41.850,- Kč
nákladů exekuce
společně a nerozdílně

I.

rozhodlo

provedení exekuce:

A. prodejem nemovitostí spoluvlastnického
podílu o velikosti 112ve vlastnictví
Hanáková, r. č. 525624/150, Součkova 438, 685 01 Bučovice, a to:
Pozemky ve zjednodušené
parcela

Č.

povinného

Č.

2: Zdeňka

evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiny podklad (GP)

120/2 o výměře 2596 rrr'

to vše zapsané v katastru nemovitostí na LV Č. 509 pro katastrální území Milonice, obec Milonice, okres
Vyškov, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální praco iště Vyškov.

B. prodejem nemovitostí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví
Hanáková, r. č. 525624/150, oučkova 438,68501 Bučovice, a to:
pozemek parcela

Č.

povinného

Č.

2: Zdeňka

778 o výměře 3575 rrr' orná půda, zemědělský půdní fond

to vše zapsané v katastru nemovitostí na LV Č. 8 pro katastrální území Kojátky, obec Kojátky.
Vyškov, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov.
C. prodejem nemovitostí spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví
Hanáková, r. č. 525624/150, Součkova 438, 685 01 Bučovice, a to:
Po::.emky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkovy katastr (PK)
parcela Č. 1482 o výměře 4816 m2
parcela
parcela

Č.
Č.

1483 o výměře 1050 rrr'
1589/1 o výměře 1261 m~

okres

povinného Č. 2: Zdeňka

to vše zapsané v katastru nemovitostí na LV Č. 22 pro katastrální území Bučovice, obec Bučovice.
Vyškov, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov.

okre

II. Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti
převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv
jinak s nimi nakládal. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi, zda' a kdo má k nernovitostern předkupní, nebo jiné právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu
tím způsobenou.'

Poučení:
Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
eoznámi-Ii povinný ve výše stanovené
lhůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitostem předkupní, nebo jiné právo; pokud tak neučiní, odpovídá za
škodu tím způsobenou. Exekučním příkazem jsou postiženy též veškeré součásti a příslušenství postižených
nemovitostí, bez ohledu na to, zda e jedná o movité či nemovité věci.

V Brně dne 31. 3. 2008
Mgr. Petr Kocián, v. r.
soudní exekutor
Příloha: Usnesení č. j. 9 c 3353/2007-9
Exekuční příkaz se doručuje:
- oprávněnému
- povinnému
- katastrálnímu úřadu

Za správnost vyhotovení: Mgr. Lenka Kozlová
pověřená soudním exekutorem

Vyvěšen.:9.1 ~.2012
Sejmut.: 25~7.2012

