
 

 

č. j.: 71 Nc 8437/2009-5 
 

USNESENÍ 
 
 
 Okresní soud v Liberci rozhodl vyšší soudní úřednicí Pavlínou Černou v exekuční věci 
oprávněného BWS Liberec, spol. s r. o., se sídlem Raspenava 706, IČ 473 06 831, 
zastoupeného JUDr. Miroslavou Fialovou, advokátkou se sídlem Jánská 864/4, Liberec 3, 
proti povinnému Jiřímu Švecovi - STAVOS, bytem Nová 332, Liberec 10, IČ 127 95 437, o 
návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné a k úhradě nákladů 
exekuce, 
 

t a k t o : 
 
I. Soud  n a ř i z u j e  podle § 44 odst. 2 zák. číslo 120/2001 Sb. (exekuční řád) na 
základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Liberci, č. j. 19 C 
180/2008-42 ze dne 9. 3. 2009, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 32.551,- Kč 
s úrokem z prodlení ve výši 16% ročně od 11. 12. 2000, pro náklady nalézacího řízení ve výši 
13.009,60 Kč, pro náklady oprávněného spojené s exekucí a pro náklady exekuce, které 
budou v průběhu řízení stanoveny,   
   

e x e k u c i . 
 
II. Soud  p o v ě ř u j e  provedením této exekuce JUDr. Soňu Karasovou, soudního 
exekutora Exekutorského úřadu Liberec, se sídlem Truhlářská 515/2, Liberec.  
 
III. Povinný (á) nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svým majetkem, včetně 
nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou běžné obchodní  
činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Právní 
úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, 
prostřednictvím soudu podepsaného. V odvolání musí být uvedeno, kdo je 
podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá, v čem je 
spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu a čeho se 
odvolatel domáhá. Odvolání musí být podepsáno a datováno. Nebudou- li 
v odvolání uvedeny žádné skutečnosti, rozhodné pro nařízení exekuce, 
odvolací soud odvolání odmítne. 

 
 

V Liberci dne 29. 10. 2009  
 

 
Za správnost vyhotovení:       Pavlína Černá, v.r. 
Nikola Řeháková                           vyšší soudní úřednice 
vz. Jitka Bryknarová  
                         
Toto usnesení ze dne 29.10.2009,  č.j. 71 Nc 8437/2009-5 nabylo právní moci dne 07.09.2010. 
Připojení doložky provedla Jitka Bryknarová dne 23.02.2011. 
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