
EXEKU�NÍ Ú�AD BRNO-VENKOV 
Mgr. PETR KOCIÁN, soudní exekutor 

P�íkop 6, BRNO 604 20, tel. 4517 5841, fax. 4517 5836, e-mail: kocian@nbox.cz 

 

�.j.: Ex 930/02-3 

Exeku�ní p�íkaz 

Soudní exekutor,  
pov��ený provedením exekuce na základ� usnesení 15Nc 7712/2002-4 Okresního soudu Brno-venkov ze dne 

12.12.2002, kterým byl na�ízen výkon pravomocného a vykonatelného sm�ne�ného platebního rozkazu �.j.: 5Sm 

593/2001-7 vydaného Krajským soudem v Brn�, dne 28.2.2002, jenž nabyl právní moci dne 27.4.2002, ve v�ci 

uspokojení pohledávky 

 

oprávn�ného:   Vilém Ságner, bytem Chlebská 64, Osko�ínek, I�: 66755492 
             (dále pouze oprávn�ný) 

proti 

povinnému:  Marcela Cibulková, bytem Sokolnice, Nová 523 

  (dále pouze povinný) 

 
v �ástce, která se skládá z: 
sm�ne�ného penízu ve výši 107.654,40 K�,  
a jeho p�íslušenství, tj.:  

- úrok z prodlení ve výši 6% p.a. od 2.12.2001 do zaplacení, 
- sm�ne�nou odm�nu ve výši 359,- K�    

      -      náhradu náklad� �ízení  ve výši 25.120,- K�,  
      -      náklad� této exekuce; 

 
I.  rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitostí, a to spoluvlastnického podílu velikosti id. 

1/2 povinné Marcely Cibulkové, bytem Nová �.p. 523, 664 52 Sokolnice, a to 
 

Pozemky  
- pozemek parc. �. 2748/3 (orná p�da) o vým��e 2420 m2 ,  

- pozemek parc. �. 2775/3 (orná p�da) o vým��e 627 m2 , 

 

Pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely p�vod Pozemkový katastr (PK) 

- pozemek parc. �. 1593 o vým��e 626 m2 

 

to vše zapsané v katastru nemovitostí na LV �. 1453 pro katastrální území Podivín, obec Podivín, 

okres B�eclav vedeném Katastrálním ú�adem B�eclav.  
 

II. Povinnému a se zakazuje, aby postižené nemovitosti p�evedl na n�koho jiného nebo je zatížil a 

jakkoliv jinak s nimi nakládal. Povinnému se ukládá,aby do 15 dn� od doru�ení tohoto p�íkazu 

oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem p�edkupní právo; pokud tak neu�iní, 

odpovídá za   škodu tím zp�sobenou. 

 

Pou�ení: 

Proti tomuto exeku�nímu p�íkazu není p�ípustný opravný prost�edek. 

Neoznámí-li povinný ve výše stanovené lh�t�, zda a kdo má k postiženým nemovitostem p�edkupní 

právo, odpovídá za škodu tím zp�sobenou. 

Exeku�ním p�íkazem jsou postiženy též veškeré sou�ásti a p�íslušenství postižených nemovitostí, bez 

ohledu na to, zda se jedná o movité �i nemovité v�ci. 

V Brn� dne 8.1.2003 

Mgr. Petr Kocián 

soudní exekutor 
P�ílohy: - usnesení 15Nc 7712/2002-4 

Exeku�ní p�íkaz se doru�uje: 

 - oprávn�nému  

 - povinnému + manželovi 

                                                                                                                  - katastrálnímu ú�adu 
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