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T ro jmo

Bez poplatku [§ 11 odst. 1 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb.]
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I.

Pravomocným a vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, č. j. 
44 Ca 139/2007-29 (dále jen „exekuční titul“), bylo uloženo povinné, aby ve lhůtě patnácti 
dnů od právní moci exekučního titulu rozhodla o žádosti  oprávněného o informace ze dne 
18. 10. 2007 (výrok I), a aby do tří dnů od právní moci exekučního titulu oprávněnému zapla-
tila náklady řízení ve výši 1 000 Kč (výrok II).

Povinná dobrovolně splnila, a to opožděně, pouze povinnost uloženou výrokem II, proto 
oprávněnému nezbývá než navrhnout soudu, aby na základě exekučního titulu nařídil exekuci.

Důkaz: rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, č. j. 44 Ca 139/2007-29 (stejnopis opatřený 
doložkou vykonatelnosti) – v příloze

II.

Oprávněný navrhuje, aby byl exekucí pověřen v rubru tohoto návrhu označený soudní exe-
kutor.

III.

Ze shora  uvedených důvodů oprávněný navrhuje,  aby soud po projednání  jeho návrhu 
vydal toto

usnesení:

1. Nařizuje  se  exekuce podle výroku I rozsudku Krajského soudu v Praze ze 
dne 25. 3. 2008, č. j. 44 Ca 139/2007-29, k vymožení:

a) povinnosti  rozhodnout o žádosti oprávněného o informace ze dne 18. 10. 
2007;

b) povinnosti uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení;

c) povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

2. Provedením exekuce se pověřuje  JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor 
v Písku, Prokopova 339/14.

3. Povinné se zakazuje, aby po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládala 
se svým majetkem, včetně nemovitostí, vyjma běžné obchodní činnosti, udržování a 
správy majetku.

V Brně dne 9. prosince 2008

Tomáš Pecina

Seznam příloh:

1. plná moc

2. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, č. j. 44 Ca 139/2007-29 (stejnopis opatřený
doložkou vykonatelnosti)
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