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								Exekutorský úřad Brno-venkov
								JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
								Veveří 125
	616 45 Brno




V Brně dne ………………


Exekuční návrh



Oprávněný:
………………………………………………………….

(dále pouze oprávněný)


Povinný:
…………………………………………………………..

(dále pouze povinný)

Přílohy: 


Exekutor, který má být pověřen provedením exekuce:
JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – venkov, Veveří 125, 616 45 Brno


I.
	Na základě ………….. č.j. ………… vydaného ………… dne …………, jenž nabyl právní moci dne ……………….. a je vykonatelný dne …………….. byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému 

-	dlužnou pohledávku ve výši ……………..


II.
	Var a) Povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část výše uvedené povinnosti dle předmětného vykonatelného exekučního titulu
	Var b) Povinný dobrovolně uhradil do dne podání tohoto návrhu pouze část povinnosti uložené předmětným vykonatelným exekučním titulem.

III.
	Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

IV.
Soud dle § 43a odst. 3 exekučního řádu vydá pověření do 15ti dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro provedení exekuce. Podle § 56 exekučního řádu písemnosti v exekučním řízení doručuje vždy exekutor.





V.
	Na základě shora uvedených skutečností oprávněný proto navrhuje, aby soudní exekutor provedl exekuci dle tohoto návrhu a požádal soud o vydání následujícího:  

P o v ě ř e n í:
	
Podle § 43a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) se provedením exekuce na návrh oprávněného ………………proti povinnému ………… dle …………… č.j. ………… vydaného …………….ze dne ……………. jenž nabyl právní moci dne ………………. a je vykonatelný dne ……………uhradit oprávněnému:

-	dlužnou pohledávku ve výši 

a k vymožení povinnosti uhradit náklady s exekucí spojené pověřenému soudnímu exekutorovi a oprávněnému pověřuje soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno.


___________________________
               oprávněný


						

