
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 00860/15-131

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 pověření Okresního soudu v Karviné ze dne
5.6.2015, č.j. 128 EXE 1978/2015-24,  které nabylo právní moci dne 4.8.2015, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného notářského zápisu Otipková Šárka - notářka č.j. NZ683/2014,N740/2014 ze dne 24.7.2014,
vykonatelného dne 22.9.2014 v právní věci

oprávněného: RWL System a.s., 28. října čp.250 / čo.285, 709 00 Ostrava - Hulváky, 
 zast. Mgr. Markéta Rájecká, advokát, Zámecké nám. čp.42, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek,   

k vymožení pohledávky v částce  Jistina: 1 213 352,30 Kč, nákladů oprávněného v exekuci 16 673,80 Kč a nákladů
této exekuce, jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím
z toho již bylo uhrazeno: 107 187,18 Kč

proti povinným:1) AUTOCENTRUM HULVÁKY s.r.o.,, IČ: 24719404, Na Březince čp.930 / čo.6, 150 00 Praha
-                         Smíchov,
              2) Miroslav Denko, IČ: 65898761, nar. 01.12.1969, Doubrava čp.254, 735 33 Doubrava, za 
   účasti manželky Renata Denková, nar. 01.04.1968 , bytem Doubrava čp.254, 735 33 Doubrava, 

dříve rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem nemovitostí a to exekučním příkazem ze dne 20.6.2015 č.j. 142
EX 00860/15-022, kterým postihl tyto nemovitosti:

1) nemovitostí povinného v SJM:
zapsaných na listu vlastnictví č. 588 u Katastrálního  úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
úřad pro Moravskoslezský kraj, pro obec Doubrava, kat. území Doubrava u Orlové, a to:



včetně jejich součástí a příslušenství

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 26.8.2015



                                                                                                                     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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