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Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorskýúřad Brno-venkov, pověřený Okresnímsoudem ve Vyškově vedením
exekuce na základě exekučního titulu - elektronickéhoplatebního rozkazu č.j. EPR 145904/2016- 5 ze dne 19.08.2016
vydaného Okresním soudem ve Vyškově, který nabyl právní moci dne 12.10.2016 a je vykonatelný ve věci uspokojení
pohledávky

oprávněného: Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem Hlinky 151, Brno, PSČ: 65646, IČ: 25508881,
práv. zast. advokátem Mgr. Michael Buchlovský, advokát, se sídlem Kopečná 987/11, Brno 2,
PSČ: 602 00, IČ: 64330923

proti
povinnému:

(dále pouze oprávněný)

1 Nikola Dzanová
bytem sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01,

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládáz:
pohledávkyve výši 1.525,- Kč
úrokůz prodleníve výši 8.05% ročněz částky 1.525,- Kč ode dne 11.03.2016 do zaplacení
nákladůnalézacíhořízeníve výši 1.489,- Kč
předběžnýchnákladůexekuceve výši 9.801,- Kč

rozhodltakto:

i. o provedeníexekuce prodejemnemovitýchvěcí ve vlastnictví povinného:
Nikola Dzanová, bytemsídliště Nádražní1153, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01, dat. nar.

a to:
Okres: CZ0641 Znojme

Kat; . ,.ízemí: 6744.19 Krhovice

Obec: 594210 Krhovice

L~3t :a5~nictví: 165

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

B _ e:no ·it sej

E z::!lky 
Earcsla. Způsob ,,"yuži tí
7080 288 ostatní plocha manipula.ční

p1ocha.

II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitévěci označenév bodu i.
výroku převedl na někohojiného neboje zatížil.

Exekučním příkazemjsou postiženytéž veškerésoučásti a příslušenstvípostiženýchnemovitýchvěcí, bez ohledu na to,
zda se jedná o movité či nemovitévěci.

IIi. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitým věcem označeným v bodu i. výroku,
předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměněk nebo nájemní či pachtovní
právo, jde-Ii o práva nezapsanáv katastru nemovitostí; pokudtak povinnýneučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.

IV. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi pověřenémuprovedením exekuce, zda nemovitouvěc nabyl jako substitučníjmění, a pokud jde o takovou
nemovitouvěc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo
dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými
nebo ověřenými státnímiorgány, popřípadětéž veřejnými listinaminotáře.

V. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji
koupil na zkoušku nebo se vzdal práva domáhatse náhradyškodyvzniklé na pozemku.

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 5 e. ř. není proti exekučnímupříkazupřípustnýopravný prostředek. Dle ust. § 47 odst. 4 e.
ř., majetek, který je postiženexekučnímpříkazem, nesmípovinnýpřevést na jiného, zatížit ho nebo s nímjinak nakládat.
Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Příkaz k úhradě nákladů exekuce vydá soudní
exekutor neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané vexekučním řízení s Výjimkou
nákladůexekuce a nákladůoprávněného.



V Brně dne 14.11.2016

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

Exekuční příkaz se doručuje: povinnému, oprávněnému, KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo

Toto rozhodnutí ze dne 14.11.2016č.j. 137Ex 28815/16-15 nabylo právní moci dne 01.12.2016.

Připojení doložky provedla: Bc. Petra Loučková, DiS.

Není - li tato písemnost opatřena otiskem úředníno razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServisa tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předptsu Exekutorské komory České republiky
- kancelárský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. rád, k písemné žádosti účastníka, kterému byllistinný stejnopis tohoto
dokumentudoručen, se zašle el. poštou na el. adresuuvedenouv žádosti písemnostvyhotovenáv el. podoběa podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkoviv sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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