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značka oprávněného: 31028899,

Naše č.j.:
103 Ex 37800/13-14

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 9.9.2013, č.j. 49EXE1285/201322, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 13.8.2012, č.j.
48EC264/2011-32 vydal Obvodní soud pro Prahu 4, usnesení ze dne 17.1.2013, č.j. 48EC264/2011-39 vydal Obvodní
soud pro Prahu 4, usnesení ze dne 24.5.2013, č.j. 48EC264/2011-45 vydal Obvodní soud pro Prahu 4 k uspokojení
pohledávky oprávněného: GE Money Auto s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha 4, IČO 60112743, zast. JUDr.
Miroslav Nypl, advokát, Dukelská 15, 50002 Hradec Králové Pražské Předměstí, IČO 66215781, proti povinnému:
Tomáš Bezucha, Vodičkova 681/18, 11000 Praha Nové Město (Praha 1), r.č. 761018/0171, IČO 70378720,

rozhodl o provedení exekuce
prodejem nemovitosti povinného

LV 535
KÚ pro Středočeský kraj, KP Nymburk
Okres: Nymburk
Obec: Ostrá
Kod k.ú.: 713406 Ostrá
Podíl: 1/1
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
207 (PK)
888
210/1 (PK)
1716

0998.0096380114

S poukazem na ustanovení § 49 odst. 1 písm. f) Exekučního řádu nařizuji exekuci prodejem nemovitosti se
vším, co k této nemovitosti patří:

Druh pozemku

v neprospěch povinného:
Tomáš Bezucha, Vodičkova 681/18, 11000 Praha Nové Město (Praha 1), r.č. 761018/0171, IČO 70378720
a to za účelem uspokojení pohledávky oprávněnému:
GE Money Auto s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 14000 Praha 4, IČO 60112743, zast. JUDr. Miroslav Nypl,
advokát, Dukelská 15, 50002 Hradec Králové Pražské Předměstí, IČO 66215781
ve výši:
- jistina ...... ...............................................................................................................................19 178,87 Kč
- náklady nalézacího řízení ...... ...............................................................................................14 267,00 Kč
- zákonný roční úrok z prodlení z částky 3 178,87 Kč od 27.9.2009 do zaplacení, kde zákonný úrok z prodlení odpovídá
výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí,
v němž prodlení trvá
a náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím nejpozději neprodleně poté, kdy dojde ke splnění
nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení.
(Předběžné náklady exekuce ..................................18 000,00 Kč)

Up o zo r ně n í:

Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv
jinak s nimi nakládal.
Povinnému se ukládá,aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a
kdo má k nemovitostem předkupní právo, právo odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo,
pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Tento exekuční příkaz je zajišťovacím úkonem v exekučním řízení. K provedení exekuce tímto
způsobem přistoupí soudní exekutor v souladu s § 58 odst. 2 věta čtvrtá e.ř., nebudou-li v přiměřené
době postačovat k uhrazení vymáhané povinnosti jiné způsoby exekuce.

P o u č e n í:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Přerově dne 23.9.2013
Mgr. René Mohyla,v.r. exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Martina Zouharová, exekutorský kandidát
Exekuční příkaz se doručuje:

1x oprávněnému
1x povinnému
KÚ v jehož obvodu se nemovitost nachází

Upozornění pro povinné:
Pověřený soudní exekutor Vás upozorňuje na ust. § 58 odst. 2 exekučního řádu, dle kterého lze exekuci v jednom
exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více
nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Rozhodnutí o provedení exekuce
způsobem, jenž je obsahem tohoto exekučního příkazu tak nebrání vydání dalších exekučních příkazů postihujících jiný
majetek, či jiné zdroje příjmů povinného.
V zájmu předejití takovému postupu se povinný vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudního exekutora a
navrhl co nejvhodnější způsob řešení svých dluhů, jež jsou předmětem exekučního řízení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.11.2013.
Právní moc vyznačila Mgr. Martina Zouharová, exekutorský kandidát, dne 26.9.2017.

