č.j. 12E 59/2011 - 14
Usnesení

Okresní soud v Kroměříži rozhodl předsedkyní senátu JUDr. V1adimírou Sedlaříkcvou
jako samosoudkyní ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného David Popelka, nar.
16.10.1992, trv. bytem Dobrotice 64, 769 01 Holešov proti povinnému Oldřich Popelka,
nar. 31.01.1966, trv. bytem Rymice 40, 769 01 Holešov prodejem nemovitostí pro částku
10.500,- Kč

takto:
I. Soud
n a ř i z u j e na základě rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne
13.10.2010, č.j. 13-0 P 300/94-72 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.500,-Kč
výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinného a to
rodinného domu čp. 40 na st. p.č. 92, pozemku st.p.č.92 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 74/2
orná půda, p.č.75/5 orná půda, p.č.76/3 zahrada, p.č.76/4 zahrada, p.č.76/8 zahrada,
zapsaných na LV č. 92 pro obec a k.ú. Rymice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Holešov.
Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na uvedené nemovitosti se všemi jejich součástmi a
příslušenstvím.
II. Povinnému s e z a k a z u j e, aby po doručení tohoto usnesení nemovitosti převedl
na někoho jiného nebo aby je zatížil.
Povinnému s e u k I á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení oznámila
podepsanému soudu, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
Ill. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů výkonu rozhodnutí.
IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů
předcházejícího řízení (bod 1.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod Ill.), soudního
poplatku (bod IV.) jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto
výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány.
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Poučení: Proti tomuto usnesení 1z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Kroměříži.
Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením.

Okresní soud v Kroměříži, odd. 12
dne 19.prosince 2011

JUDr. Vladimíra Sed1aříková, v ť
předsedkyně senátu
M. Baierová

