Č.j. 077 EX 625/15-12
zn. oprávněného:1421111949

Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem 2. Května 2384, 760 01 Zlín,
Česká republika pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce, vydaném Okresním
soudem ve Zlíně dne 30.01.2015 č.j. 25 EXE 289/2015-7, na základě vykonatelného exekučního titulu
rozsudku, který vydal Okresního soudu ve Zlíně dne 17.09.2014 pod č.j. 6C 200/2014-22, který nabyl
právní moci dne 02.10.2014,
proti povinnému:

Marian Vičík
bytem Náměstí Míru 12, Zlín, RČ: 700331/7387

pro oprávněného:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČ: 47116617,
práv. zast. advokátem Mgr. Tomáš Pertot, advokát, se sídlem Vážní 908/, Hradec
Králové - Svinary, PSČ: 500 03, IČ: 73612651

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému (výše částek k dnešnímu dni):
Jistina: 6.500,- Kč
Úroky z prodl.: 383,- Kč
Nalézací řízení: 6.026,50 Kč
Nákl.ex. práv. zást.: 484,- Kč
Celkem: 13.393,50 Kč
a povinnosti povinného uhradit dosud neuhrazené:
předběžné náklady exekučního řízení: 7.865,- Kč.
v souladu s ust. § 47 a § 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., (dále jen "e. ř.")

rozhodl o provedení exekuce
I.

prodejem nemovitostí povinného, a to:

se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na výše uvedeném listu
vlastnictví.
II. Soudní exekutor zakazuje povinnému (jeho manželce), aby po doručení tohoto exekučního
příkazu nemovitosti označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil, to platí i o
movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitostí.

III. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto exekučního
příkazu oznámil, zda a kdo má k těmto nemovitostem předkupní právo, právo odpovídající věcnému
břemeni nebo nájemní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Poučení:

Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. n e n í proti exekučnímu příkazu odvolání přípustné. Jsou-li
v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné
náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně
poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení
s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

Ve Zlíně dne 25.02.2015
JUDr. Martin Růžička
soudní exekutor
Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:
- 1x oprávněnému
- 1x povinnému, popř. jeho manželu (-ce)
- 1x příslušnému Katastrálnímu pracovišti
Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, tak k písemné žádosti účastníka, kterému byl
listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

