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E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z

Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Městského soudu v 
Brně  rozhodnutím  ministra  spravedlnosti  č.j.  120/2001-OJ-SO/26  ze  dne  20.7.2011,  po  odvolaném  soudním 
exekutorovi JUDr. Milanu Dobešovi, který byl pověřen provedením exekuce usnesením, které vydal  Městský soud v 
Brně č.j.  69  Nc  3625/2007-4 ze  dne  07.08.2007,  jímž  byla  nařízena  exekuce  dle  exekučního  titulu,  kterým  je 
vykonatelné rozhodnutí: platební rozkaz, které vydal Městský soud v Brně pod č.j. 56 Ro 574/2006-26 dne 29.03.2006, 
pro vymožení pohledávky oprávněného: 

Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, IČ 44992785, se sídlem Dominikánská ulice 2, 601 69 Brno, 

proti povinnému:

Zdenka Machová Pospíšilová, nar.  22.06.1955, r.č.  555622/2463, IČ  72503564, bytem Mozolky 2429/51,  616 00 
Brno-Žabovřesky - Žabovřesky, 

r o z h o d l  t a k t o :

I. Exekuce se provede zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného v     podílu 1/6  , včetně 
všech součástí a příslušenství, a to:

- pozemek parcelní číslo St. 63, o vyměře 203m2 ,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo 120/1, o vyměře 931m2 ,druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 120/2, o vyměře 587m2,
- pozemek parcelní číslo 121, o vyměře 360m2,
- pozemek parcelní číslo 225, o vyměře 4730m2,
- pozemek parcelní číslo 727, o vyměře 740m2,
- stavba číslo popisné 45, stojící na pozemku parc. č. St. 63,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Prostějov, pro obec Koválovice-Osíčany, katastrální území Osíčany, na listu vlastnictví č. 59.

II. Exekuce se provede  prodejem nemovitostí povinného uvedených ve výroku I., včetně všech jejich součástí a 
příslušenství.

III. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti uvedené ve výroku I. převedl 
na někoho jiného nebo je zatížil.

IV. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu oznámil, 
zda a kdo má k nemovitostem uvedeným ve výroku I. předkupní právo.

V. Exekuce bude provedena způsobem uvedeným ve výroku I. a II. k vymožení pohledávky oprávněného, která 
činí: 
jistina: 191.042,60 Kč,

úroky  z  prodlení  ve  výši  9%  ročně  z  částky  191.042,60  Kč  ode  dne  28.02.2006  do  30.06.2006,
úroky z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 191.042,60 Kč ode dne 01.07.2006 do 
zaplacení,

náklady oprávněného: 47.578,90 Kč,

a dále náklady exekuce oprávněného a soudního exekutora, které předběžně činí 93.829,10 Kč a které budou 
určeny v příkazu k úhradě nákladu exekuce.



Z takto vyčísleného plnění bylo k dnešnímu dni uhrazeno 32.276,- Kč.
Z takto vyčísleného plnění k dnešnímu zbývá uhradit: 398.929,60 Kč.

P o u č e n í : Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 
Neoznámí-li povinný soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu, zda a kdo 
má k nemovitostem uvedeným ve výroku I. předkupní právo, odpovídá za škodu tím způsobenou.

otisk úředního razítka exekutora

 Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,  
 Exekutorský úřad Brno-město

Doručuje se: 
1. spis
2. oprávněný
3. povinný
4. místně příslušný katastrální úřad 

Toto rozhodnutí č.j. 169EX 3851/11-9 ze dne 27.06.2012 nabylo právní moci dne 27.07.2012. 
Doložku právní moci vyznačila Mgr. Michaela Sokolová, exekutorský koncipient dne 06.09.2012.
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