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Toto rozhodnutí ze dne 14.03.20ll, č.j. 97EX l 1372/10-15, nabylo právní moci 12.04.20ll.
Připojerí doložky právní moci provedl/la Leiika Kodlová dne 04.04.20l9.

č.j. 97EX l1372/10-15

Exekučnípříkaz
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - město, Minská 54, 616 00 Brno. pověřený
provedenim exekuce na základě usnesení Okresnílio soudu sr Domažlicícli ze dne 20.l2.20lO c.,i. 7 EXE 4502/2010 - 10.
kterýn'í byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nález JUDr. Radim K?ichta ú.,i. BUL-J
861/2009 ze dne 15.03.20lO k uspokojeni poliledávky

oprávněnéhO: H(»me Credit, a.s., se Sídlem MoravSké náměStí 8/249, BriiO, PSC: 602 00, IC: 26978036, práv. zast.

advokátem JUDr.
J UDr.Vladimír
VladimírBulinský,
Bulinský,advokát,
advokát,sesesídlem
sídlemAKAKTř.Tř.kpt.
kpt.
Jaroše
Brno,
PSČ:
00, 61
j?05568 l l'
Jaroše
j3,13,
Brno,
PS9:
602602
00, IČ:
proti povinnému: Anna Adamcová, bytem Slovanská 249, Poběžovice, PSC: 345 22, RC: 54550lm
ve výši 14.634,55 Kč s pMslušenstvim, rozhodl
t a k t o:

I. Nařizuje se podle vykonateliiého rozhodčího nález JUDr. Radim Kuchta č.j. BUL-J 861/2009 ze dne
15.03.20lO, v soulac'lu s usnesením Okresního soudu v Domažlicích ze dne 20.l2.20lO č.j. 7 EXE 4502/2010 - 10,
kuspokojení pohledávky oprávněného včástce 14 634.55Kč, ťiroků z prodlení ve výši 2.406,04 Kč,

úroků z prodleni ve výši 0.08o/o denně z částky 16.940,59 Kč ode dne 06.09.20ÍO8 do zaplaceni,
sínluvni pokuty ve výši 9.547,41 Kč, nákladů soudního Mzeni ve výši 15.586,- Kč , nákladů exekuce a nákladů
oprávněného, jejiž výse bude stanovena příkazei'n k úhradě nákladů exekuce,
exekuce

prodejem nemovitosti povinného, a to:
C':=;s: CZO321 Doma?lics

C?':=;::: 553441 Bělá nad Raóuzou

F.=t;.ťí:=;'.'.=: 751171 Zelszriá u Smolova
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V kat. úzsrni 5sou pozemky vedesny ve dvou í5isslných řad»ch
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Il. Povinnému se z a k a z u j e, aby označené nemovitosti se všemi jejími součástmi a příslušenstvím převedl na
nékoho jiného nebo ji zatížil. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.
IIL Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního pMkazu oznámil soudnímu
exekutoí'ovi, zda a kdo má k nemovitosti předkupiií právo, pokud to neučiiii, odpovídá za škodu tim způsobei'iou.
P o u ě e n í : l . Proti ton'iuto exekučnímu příkazu n e n í pMpustný opravný prostředek (§ 47 odst. 3 zák. č. 120/200lSb.)
2. Majetek, který je postižeii exekučiíím přikazem, i'iesmí poviimý převést iia jiiiélio zatížit lio nebo s ním
jinak nakládat. Právni úkon, kterým poviniiý porušil tuto povinnost, je neplatný (§ 47 odsí. 4 zák. č.
120/200lSb.)
K doručeni

oprávněný
povinný, příp. manželka
katastrálni úřad

V Brně di'ie 14.03.20ll

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKi4
Mgr. Petra Eliášová
exekutorská kandidátka

