
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu
Tel. 595532180, mobil: 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142 

Č.j. 142 EX 01859/12-276

USNESENÍ

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek,
Farní 19, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočka v
Krnově ze dne 5.5.2012, č.j. 60EXE 1440/2012-13,  které nabylo právní moci dne 8.12.2012, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Václav Chum rozhodce č.j. A/2012/00310 ze dne 14.8.2012,
který nabyl právní moci dne 14.9.2012, vykonatelného dne 18.9.2012 v právní věci

oprávněného: CCRB a.s., Olivova 948/6, 110 00 Praha 1 - Praha 1, 
 zast. Mgr. Martin Straka, advokát, Londýnská čp. 674 / čo.55, 120 00 Praha - Praha 2,  , 

k vymožení pohledávky v částce  Jistina: 9 662,37 Kč,  Úrok 24,84 % ročně z částky 9 662,37 Kč od 17.10.2011 do
zaplacení,
Úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 9 662,37 Kč od 17.10.2011 do zaplacení,nákladů soudního řízení: 10 440,00
Kč,nákladů oprávněného v exekuci 5 220,00 Kč a nákladů této exekuce, jejichž výše se určuje samostatným
rozhodnutím

proti povinné: Tereza Machátová,, IČ: 75972581, r.č. 82-58-26/4872, Razová čp.230, 792 01 Razová

dříve rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem nemovitostí a to exekučním příkazem ze dne 8.11.2012  č.j. 142
EX 01859/12-006, kterým postihl tyto nemovitosti:

spoluvlastnického podílu povinného ve výši id. 1/10 na nemovitostech
zapsaných na listu vlastnictví č. 1480 u Katastrálního  úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, pro obec Horka nad Moravou, kat. území Horka nad Moravou, a to:



a následně

ROZHODL TAKTO:

Soudní exekutor vyzývá osoby, které mají k výše uvedeným nemovitostem nájemní právo, aby do 30 dnů od
zveřejnění této výzvy tuto skutečnost soudnímu exekutorovi oznámili a předložili mu kopie svých nájemních
smluv.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

V případě, že nájemní právo k uvedeným nemovitostem nebude soudnímu exekutorovi oznámeno, 
zanikne příklepem.

Ve Frýdku-Místku dne 12.1.2015

                                                                                                                     Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
soudní exekutor

Vyvěšuje se:  úřední deska exekutora
                       elektronická úřední deska exekutora
                       v místě kde se nachází předmětná nemovitost, při místním šetření
                       úřední deska obce v jejímž obvodu se předmětná nemovitost nachází

Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jehož obvodu je nemovitost, aby tuto výzvu nájemcům nebo její podstatný
obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dní ode dne obdržení této výzvy.
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