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JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz
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Č.j.: 137Ex 983/10-12
Ev.č. opr.1440/4226/paud

Exekuční příkaz

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na 
základě usnesení  č.j.  45Nc 367/2009-8 Okresního soudu v Hodoníně ze dne  16.09.2009,  kterým byl 
nařízen  výkon  dle  platebního  rozkazu  č.j. 18  Ro  107/2007 ze  dne  06.08.2007 vydaného  Okresním 
soudem v Hodoníně, který nabyl právní moci a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33/696, Praha 1, PSČ: 114 07, IČ: 45317054,
práv. zast. advokátem JUDr. Petr Balcar, advokát, se sídlem E. Peškové 15, Praha 5, 
PSČ: 150 00,

(dále pouze oprávněný)

proti 
povinnému:

Šelepa David
bytem I.Olbrachta 2979/19, Hodonín, PSČ: 695 01, dat. nar.: 09.01.1982

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 184.460,03 Kč  
úroků ve výši 14.9% ročně z částky 70.000,- Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení,
úroků ve výši 18.9% ročně z částky 50.907,- Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení 
úroků z prodlení ve výši 25% ročně z částky 70.000,- Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 25% ročně z částky 23.786,19 Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 25% ročně z částky 524,73 Kč ode dne 10.11.2004 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 25% ročně z částky 50.907,- Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 25% ročně z částky 17.060,43 Kč ode dne 10.10.2006 do zaplacení      
nákladů nalézacího řízení ve výši 39.364,80 Kč     
předběžných nákladů exekuce ve výši 114.948,- Kč 

rozhodl
takto:

I. o provedení exekuce prodejem nemovitostí 
spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ ve vlastnictví povinného:

Šelepa David
bytem I.Olbrachta 2979/19, Hodonín, PSČ: 695 01, dat. nar.: 09.01.1982
a to:
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toto rozhodnutí č.j.137Ex 983/10-12 nabylo právní moci dne 27.07.2010
vyznačení doložky provedl/a dne 09.08.2019
Jana Novotná pověřený/á soudním exekutorem



II.  Soudní  exekutor  zakazuje  povinnému,  aby  po  doručení  tohoto  exekučního  příkazu  nemovitosti  
označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. 

Exekučním příkazem jsou postiženy též veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitostí, bez 
ohledu na to, zda se jedná o movité či nemovité věci.

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   nemovitostem 
označeným  v bodu  I.  výroku,  předkupní  právo;  pokud  tak  povinný  neučiní,  odpovídá  za  škodu  tím 
způsobenou.

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek. Dle ust.  
§ 47 odst. 4 e. ř., 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. 

V Brně dne 11.07.2010

JUDr. Petr Kocián, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Kristýna Špilková 

Exekuční příkaz se doručuje:

povinnému
oprávněnému
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín
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