Toto rozhodnutí ze dne 02.08.2011, č.j. 97EX 5725/11-14, nabylo právní moci 31.08.2011.
Připojení doložky právní moci provedl/la Bc. Veronika Juppová dne 27.06.2019.
č.j. 97EX 5725/11-14

Exekuční příkaz
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20.07.2011 č.j. 25 EXE 2373/2011 - 16,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nález JUDr. Radim Kuchta č.j. BUL G
1163/2010 ze dne 11.03.2011 k uspokojení pohledávky
oprávněného: Home Credit, a.s., se sídlem Moravské náměstí 8/249, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 26978636, práv. zast.
advokátem JUDr. Vladimír Bulinský, advokát, se sídlem AK Tř. kpt. Jaroše 13, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 60556811
proti povinnému: Jana Štěrbová, bytem Pustiměř - Pustiměřské Prusy 79, Pustiměř - Pustiměřské Prusy, PSČ: 683 21,
RČ: 695521/4684
ve výši 19.073,70 Kč s příslušenstvím, rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného rozhodčího nález JUDr. Radim Kuchta č.j. BUL G 1163/2010 ze dne
11.03.2011, v souladu s usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20.07.2011 č.j. 25 EXE 2373/2011 - 16,
k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 19 073.70 Kč, úroků z prodlení ve výši 2.525,99 Kč,
úroků z prodlení ve výši 0.08% denně z částky 21.599,69 Kč ode dne 09.08.2008 do zaplacení,
smluvní pokuty ve výši 9.876,31 Kč, nákladů soudního řízení ve výši 16.788,- Kč , nákladů exekuce a nákladů
oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce,
exekuce
prodejem nemovitosti povinného, a to:

II. Povinnému se z a k a z u j e, aby označené nemovitosti se všemi jejími součástmi a příslušenstvím převedl na
někoho jiného nebo ji zatížil. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.
III. Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, pokud to neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
P o u č e n í : 1. Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek (§ 47 odst. 3 zák. č. 120/2001Sb.)
2. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného zatížit ho nebo s ním

jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný (§ 47 odst. 4 zák. č.
120/2001Sb.)
K doručení

-

oprávněný
povinný
katastrální úřad

V Brně dne 02.08.2011

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Mgr. Petra Eliášová
exekutorská kandidátka
pověřená soudním exekutorem
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