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Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052

kontakt s účastníky řízení:
Hlinky 510/110, Brno
tel.: +420 543 237 149

e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el. podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb

Sp. zn. oprávněného VS: 5300006510, 5300056809
Čj.:
030 EX 437/14-17

Exekuční příkaz
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno – město, ve smyslu ust. § 335 a násl.
ustanovení zákona č.99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) ve spojení s ust. § 52 zákona
č.120/2001 Sb.exekuční řád (dále jen e.ř.) v právní věci provádění exekuce ve prospěch oprávněného:
1. Česká republika - Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 72881, Ostrava, IČ:
00215732
proti povinnému:
1. T.B.T. - CZ spol. s r.o. "v likvidaci", Rokytnice E37/, 75501, Vsetín, IČ: 63322293
na základě vykonatelného exekučního titulu - usnesení č.j. 41Cm 57/2009-9, který vydal Krajský soud v
Ostravě dne 26.6.2009, usnesení č.j. 29Cm 67/2008 – 11, který vydal Krajský soud v Ostravě dne 12.11.2008
a pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud ve Vsetíně, č.j. 31 EXE 761/2014-11, ze dne
31.1.2014, k vymožení povinnosti, která ke dni vydání tohoto exekučního příkazu činí:
– jistina

2 000,00 Kč

– odměna exekutora + 21% DPH

3 630,00 Kč

– hotové výdaje soudního exekutora (prozatím vyčísleny k 19.02.2014)

4 235,00 Kč

– pohledávka (2 000,00 Kč) + příslušenství (7 865,00 Kč) činí

9 865,00 Kč

rozhodl takto:
I.

VYDÁVÁ SE EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÉ
VĚCI

II.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovité věci:
Pozemky
Parcela

Výměra (m2) Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

1205

739 lesní pozemek

pozemek určený k
plnění funkcí lesa,
rozsáhlé chráněné
území

1216

24297 lesní pozemek

pozemek určený k
plnění funkcí lesa,
rozsáhlé chráněné

území
Vše na listu vlastnictví č. 747, v katastrálním území Karolinka, obec Karolinka, okres Vsetín.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovité věci:
Pozemky
Parcela

Výměra (m2) Druh pozemku

1614/7

16268 lesní pozemek

Způsob využití

Způsob ochrany
pozemek určený k
plnění funkcí lesa

1624/8

298 trvalý travní porost

zemědělský půdní
fond

1624/9

350 trvalý travní porost

zemědělský půdní
fond

Vše na listu vlastnictví č. 1023, v katastrálním území Liptál, obec Liptál, okres Vsetín.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovité věci:
Pozemky
Parcela

Výměra (m2) Druh pozemku

10030

Způsob využití

14701 trvalý travní porost

Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond

Vše na listu vlastnictví č. 82, v katastrálním území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovité věci:
Pozemky
Parcela

Výměra (m2) Druh pozemku

6103/5

13594 lesní pozemek

pozemek určený k
plnění funkcí lesa,
rozsáhlé chráněné
území

10034/45

24659 lesní pozemek

pozemek určený k
plnění funkcí lesa,
rozsáhlé chráněné
území

Způsob využití

Způsob ochrany

Vše na listu vlastnictví č. 1829, v katastrálním území Huslenky, obec Huslenky, okres Vsetín.
Přikazuje se provedení exekuce prodejem ideálního 1/2 podílu na nemovité věci:
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr
Parcela
10034/54

Díl

Typ

Výměra (m2) Původní kat. území
28187

Vše na listu vlastnictví č. 783, v katastrálním území Huslenky, obec Huslenky, okres Vsetín.
III.

Povinnému se zakazuje, aby výše uvedenou nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji
zatížil a jakkoliv jinak s ní nakládal.

IV.

Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu oznámil
soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovité věci 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 neučiní, odpovídá povinný, případně i manžel
povinného za škodu tím způsobenou.
V.

Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi 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
zůstavitelovy 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.

VI.

Povinnému se zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji
zakoupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.

Poučení:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19.2.2014
Mgr. Jan Škarpa, v.r.
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora
Za správnost vyhotovení:

Exekuční příkaz se doručuje:
• 1x katastrální úřad
• 1x oprávněnému
• 1x povinnému
• 1x pro spis

Podepsal: Mgr. Jan Škarpa
Datum:19.02.2014 13:11:55

