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Exekuční příkaz
Mgr. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, se sídlem Masarykovo náměstí
67, 595 01 Velká Bíteš, pověřený provedením exekuce na základě opatření Okresního soudu v Břeclavi ze dne 07.08.2014
č.j. 18 EXE 359/2014 - 26, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu
v Brně č.j. 46 T 9/2013-631 ze dne 08.04.2014 a vykonatelného usnesení Vrchní soud v Olomouci č.j. 5 To 47/2014-684
ze dne 25.06.2014, k uspokojení pohledávky
oprávněného Antonín Foltýn, bytem Perná 301, Perná, PSČ: 691 86, dat. nar.: 18.07.1972
proti povinnému: 1/ Tomáš Foltýn, bytem Rudolfa Gajdoše 163, Pavlov, PSČ: 692 01, dat. nar.: 02.07.1987; ,
RČ:870702/4480
2/ Ondřej Foltýn, bytem Rudolfa Gajdoše 163, Pavlov, PSČ: 692 01, dat. nar.: 06.01.1990, RČ: 900106/4380
ve výši 175.000,- Kč s příslušenstvím, rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 46 T 9/2013-631 ze dne 08.04.2014, a
vykonatelného usneseníVrchní soud v Olomouci č.j. 5 To 47/2014-684 ze dne 25.06.2014, v souladu s pověřením
Okresního soudu v Břeclavi ze dne 07.08.2014 č.j. 18 EXE 359/2014 - 26, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce
175.000,- Kč, a nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejichž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů
exekuce, ke dni vyhotovení tohoto exekučního příkazu celkem 42531.5 Kč, poté budou přesně stanoveny v příkazu
k úhradě nákladů exekuce,
exekuce
prodejem nemovitých věcí povinného č. 1/ Tomáš Foltýn, bytem Rudolfa Gajdoše 163, Pavlov, PSČ: 692 01,
dat. nar.: 02.07.1987; , RČ:870702/4480, a to:

II. Povinnému se z a k a z u j e, aby označené nemovité věci se všemi jejími součástmi a příslušenstvím převedl na někoho
jiného nebo ji zatížil. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovité věci.
Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne 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 to neučiní povinný případně i jeho
manžel, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda
nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda
jsou exekucí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění,
doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.
Povinnému se z a k a z u j e, aby po doručení tohoto exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku

nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku..
P o u č e n í : Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek (§ 47 odst. 3 zák. č.
120/2001Sb.). Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další
skutečnosti, které mají být dle ust. § 335b odst. 1) písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. doloženy, nebo
nevyjdou-li takové skutečnosti najevo jinak, exekuce se zastaví.
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 (§ 47 odst. 4 zák. č.
120/2001Sb.)
K doručení

- oprávněný, povinný ( + manžel/ka, je-li nemovitá věc v SJM), příslušný katastrální úřad

Ve Velké Bíteši dne 18.08.2014
Otisk kulatého razítka

Mgr. Zdeněk Ráček
soudní exekutor

Toto rozhodnutí č.j. 179 EX 169/14-10 ze dne 18.08.2014 nabylo právní moci dne 23.09.2014.
Připojení doložky provedl/a Zdeněk Ráček. Ve Velké Bíteši 23.09.2014.
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