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Č.j. 193 EX 4769/17-14

Spojeno do řízení sp.zn. 193EX5188/16

Ev. č. oprávněného: 1002095424
Datum zahájení řízení: 13.06.2017

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

JUDr.  Eva  Koutníková,  soudní  exekutorka  Exekutorského  úřadu  Znojmo,  Jezuitské  nám.  156/2,  Znojmo, 
pověřená provedením exekuce Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20.06.2017, číslo jednací 15 EXE 1397/2017-
12, podle pravomocného a vykonatelného  rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne  09.11.2015, číslo 
jednací  68 C 5541/2015-8   k uspokojení pohledávky oprávněného  I-Xon a.s.,  se sídlem Husitská 344/63, 
Praha, PSČ: 130 00, IČ: 28218761, práv. zast.  advokátem JUDr. Petr Mašek ,  advokát,  ev.č.  4114,  se 
sídlem Boušova 792, Praha 9 - Klánovice, PSČ: 190 14, IČ: 16063571

proti povinnému 

Zdeňka Fargašová, bytem Nad Hřbitovem č.p. 26, Hodonice, PSČ: 671 25, RČ: 805218/4745 

ve výši  39.195,30 s příslušenstvím

rozhodla

t a k t o :

I. Nařizuje se podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 09.11.2015, číslo 
jednací 68 C 5541/2015-8  k uspokojení pohledávky oprávněného v částce v částce 39.195,30 slovy 
třicetdevěttisícjedenostodevadesátpět korun českých třicet haléřů a jejího příslušenství tj. 

- úroků ve výši 22.68% ročně z částky 29.747,05 Kč ode dne 21.05.2015 do 12.06.2017 ve výši 
13.936,90 Kč,
úroků ve výši 22.68% ročně z částky 29.747,05 Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode 
dne 13.06.2017, do zaplacení 

- náhrada nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 10.925,50Kč 
- nákladů  exekuce,  které  budou  stanoveny  příkazem  k úhradě  nákladů  exekuce  a  jejichž 

pravděpodobná výše ke dni vydání exekučního řízení činí 15.923,60 Kč
- nákladů  oprávněného,  které  budou  příkazem  k  úhradě  nákladů  exekuce  a  jejichž 

pravděpodobná výše ke dni vydání exekučního řízení činí 2.480,50Kč

E X E K U C E

PRODEJEM NEMOVITÉ VĚCI POVINNÉHO, A TO:

-  jiná plocha parcelní číslo.  398/2  o vyměře 80m2 , druh pozemku ostatní plocha, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Znojmo (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj), pro 
obec Hodonice, katastrální území Hodonice, na listu vlastnictví č. 1145



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 dále 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.

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; při neoznámení těchto práv jinak povinný, odpovídá za škodu tím způsobenou.

Povinnému se dále  u k l á d á , aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil 
soudnímu  exekutorovi,  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

P o u č e n í : 

1. Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek (§ 47 odst. 4 zák. č. 120/2001Sb.

2. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s  ním 
jinak nakládat. Právní jednání,  kterým povinný porušil  tuto povinnost,  je  neplatné (§ 47 odst.  5 zák. č.  
120/2001Sb.)

3. 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.

K doručení -    oprávněný
- povinný
- katastrální úřad

Ve Znojmě dne 29.06.2017

  Mgr. Radka Bobková
             kandidátka
pověřená soudní exekutorkou

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.07.2017. Doložku právní moci vyznačila Mgr. Radka Bobková dne 21.07.2017.
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