íslo jednací: 77 Ex 8558/10-21

EXEKU

NÍ P

ÍKAZ

Soudní exekutor JUDr. Martin R ži ka, Exekutorského ú adu Zlín, se sídlem Zlín, 2.kv tna 2384 podle
ustanovení § 47 zákona . 120/2001 Sb. (Exeku ní ád) a na základ :
A. vykonatelného exeku ního titulu - rozsudek: .j.8C 405/2009-70, který vydal Okresní soud v Krom íži
dne 26.8.2010 a který se stal pravomocným dne 17.9.2010 a vykonatelným dne 19.10.2010, kterým se
ukládá povinnému:
Odložilík Josef, Rymice 174, 769 01 Holešov, r. .440908/403
zaplatit pohledávku v ástce 63 689,20 K
s p íslušenstvím
náklady právního zastoupení v exeku ním ízení ................................................... 11 597,00 K
oprávn nému:
Odložilíková Marie, Rymice 174, 769 01 Holešov, narozen: 26.3.1952
zast. Mgr. Ji í Mikulenka, advokát, Palackého 522/6, Holešov
B. usnesení o pov ení exekutora, které vydal Okresní soud v Krom íži, na provedení exekuce . 12 EXE
1434/2010-12, ze dne 26.11.2010,

rozhodl o provedení exekuce
I.
prodejem nemovitostí povinného, a to

se všemi sou ástmi a p íslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na LV 313
pro katastrální území Koli ín pro katastrální pracovišt Holešov.
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se všemi sou ástmi a p íslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na LV 124 pro
katastrální území Rymice pro katastrální pracovišt Holešov.

se všemi sou ástmi a p íslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na LV 472 pro
katastrální území Rymice pro katastrální pracovišt Holešov.
II.
Povinnému (jeho manželce) se zakazuje, aby ozna ené nemovitosti p evedl na n koho jiného, nebo je
zatížil a jakkoliv s nimi nakládal. Povinnému se ukládá, aby do patnácti dn od doru ení tohoto p íkazu
oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem p edkupní právo. Pokud tak neu iní, odpovídá
za škodu tím zp sobenou.
Pou ení: Proti tomuto p íkazu není p ípustný opravný prost edek. Ú astníci exeku ního
ízení mají právo podat u soudu námitku o p ípadné podjatosti exekutora.
Ve Zlín dne 17.3.2011
JUDr. Martin R ži ka
soudní exekutor
Exeku ní p íkaz se doru uje:
- 1x oprávn nému
- 1x povinnému, pop . jeho manželu (-ce)
- 1x p íslušnému Katastrálnímu pracovišti

