
Č.j. 15 E 78/2009-33 

Usnesení 

Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí rozhod l samosoudkyní 
JUDr. Radmilou Majerovou ve věci návrhu oprávněné : MAKERTEX s.r.o., se síd lem J. 
Fučíka 900, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 2584 1017, zastoupené Mgr. Liborem llolem:> m, 
advokátem se sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm proti povinné: Marie 
Kramolišová, nar. 24. 11 . I 955. bytem Vidče 137 na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 
zástavy, 

takto: 

I. Soud n a ř i zuj e podle vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Vsetíně, 

pobočky ve Valašském Mezi říčí ze dne 7.5.2009, č .j. 52 Ne 120/2009-1 3 k uspokojení 

pohledávky oprávněné ve výši 438.000,- Kč a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 

I 0.321,- Kč 

výkon rozhodnutí prodejem zástavy - spoluvlastnického podílu povinné ve výši 1/8 

na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracovi ště Valašské Meziříčí na LV č. 50-+ pro obec a katastrální území Vidče. a 

to: 

- dum č.p. 168 na pozemku p.č. st. 513 

- pozemek p.č. st. 5 13 - zastavěná plocha a nádvoří 

- p.č. 394/3 - trvalý travní porost 

- p.č. 397 I I O - orná půda . 

li. Nařízený výkon rozhodnutí se vztahuje na nemovitosti se všemi jejich součástmi a 

přís lušenstvím, a to platí i o movitých věcech , které jsou příslušenstvím nemovitostí. 

III. Pov inné se z a k a zuje , aby označené nemovitosti se všemi jejich součástmi 

a příslušenstvím převedla na jiného nebo je zatížila. To platí i na movité věci, které jsou 

příslušenstvím nemovitosti . 
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IV. Povinné se u k I á dá, aby do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení oznámila 

soudu, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu 

tím způsobenou . 

V. Povinné se u k I á d á , aby zaplatila oprávněnému na nákladech řízení částku 

38.255,- Kč (8. 760,- Kč soudní poplatek + 119,- Kč výpis z KN + 23.880,- Kč odměna 

advokáta + 600,- Kč 2x režijní paušál + 4.896,- Kč 20 % DPH) s tím, že nařízený výkon 

rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady. 

Po učení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení 
prostřednictvím podepsaného soudu ke Krajskému soudu v Ostravě. 

Za správnost vyhotovení: 
Pavla Kelnarová 

Okresní soud ve Vsetíně 
pobočka ve Valašském Meziříčí 

dne 24.3.20 I O 

JUDr. Radmila Maj e rov á , v.r 
samosoudkyně 

Toto usnesení ze dne 24.3.20 I O č.j. 15 E 78/2009-33 nabylo právní moci dne 20.4.20 I O. 
Připojení doložky provedla Pavla Kelnarová dne 4.11.20 I O 


