EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, JUDr. Antonín Dohnal, soudní exekutor
Otakara Březiny 229, Jeseník, tel: 581 011 435, fax: 584 452 595
e-mail: info@exekutor-jesenik.cz

č.j. 014 EX 87397/12-020

Exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitostí
Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229,
Jeseník, PSČ 790 01 pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce vydané Okresním
soudem ve Znojmě ze dne 21.8.2012, č.j. 15EXE 6642/2012 - 9, které nabylo právní moci dne
10.10.2012, podle vykonatelného vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Znojmě č.j. 14 EC
2178/2010-28 ze dne 4.10.2011, který nabyl právní moci dne 24.10.2011, vykonatelného dne 24.10.2011
proti povinnému:

Marek Kohoutek , RČ: 730201/4709
Šatov čp.253, 671 22 Šatov

na návrh oprávněného:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group , IČ: 47116617, Pobřežní
čp.665 / čo.21, 186 00 Praha - Praha 8, zast. JUDr. Michal Benda, advokát, AK
Masarykovo nám. čp.1346 / čo.15, 790 01 Jeseník

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 2 633,00 Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
I Přikazuje provést exekuci prodejem nemovitostí povinného, a to:
- Pozemek parcelní číslo 479/4 o výměře 395m², druh: zahrada
zapsaná v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, pro obec Podhradí nad Dyjí, katastrální území Podhradí nad Dyjí, na listu
vlastnictví č. 175

II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti
označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil.
III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu
oznámil soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitostem
označeným v bodu I. výroku, předkupní právo, věcné právo (věcná břemena), právo nájmu, jiné; pokud
tak povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“) není proti
exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek.
Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., 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.
Jeseník 30.10.2012
JUDr. Antonín Dohnal, v.r.
soudní exekutor
.

Za správnost vyhotovení:
Pavel Vašina
pověřen soudním exekutorem
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Toto rozhodnutí ze dne 30.10.2013 č.j. 014 EX 87397/12-020 nabylo právní moci dne 20.11.2012.
Připojení doložky provedl Pavel Vašina dne 14.10.2013.

