Toto rozhodnutí ze dne 07.09.2010, č.j. 97EX 5769/10-20, nabylo právní moci 06.10.2010.
Připojení doložky právní moci provedl/la Kateřina Veselá dne 09.09.2020.
č.j. 97EX 5769/10-20

Exekuční příkaz
JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, pověřený provedením
exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 14.07.2010 č.j. 90 EXE 1653/2010-14, kterým byla nařízena
exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu Blansko č.j. 6C 497/ 2008-84 ze dne 06.05.2010 k
uspokojení pohledávky
oprávněného: Společenství vlastníků jednotek domu Sedlákova 16,18,20,22 a Rudišova 7 Brno, se sídlem Sedlákova 18, Brno,
PSČ: 602 00, IČ: 26893533, práv. zast. advokátem Mgr. Dan Schaffer, advokát, se sídlem Novobranská 14, Brno, PSČ: 602 00,
IČ: 68599773
proti povinnému: Igor Kinter, bytem Husova 165/5, Brno - město, PSČ: 602 00, RČ: 451120/447
ve výši 36.371,- Kč s příslušenstvím, rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Blansko č.j. 6C 497/ 2008-84 ze dne 06.05.2010,
v souladu s usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 14.07.2010 č.j. 90 EXE 1653/2010-14, k uspokojení pohledávky
oprávněného v částce 36.371,- Kč, úroků z prodlení ve výši 0.25% denně z částky 36.371,- Kč ode dne 28.06.2007 do zaplacení ,
nákladů soudního řízení ve výši 11.405,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem
k úhradě nákladů exekuce,
exekuce
prodejem nemovitosti povinného, a to:
1/
id. 1/2 pozemku, na parc. č. 153/8, výměra 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
zapsáno na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, KP Blansko, obec Štěchov, kat. území Lačnov u Lysic, LV: 50.
2/
pozemku, na parc. č. St. 36/2, výměra 93 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku, na parc. č. 153/7, výměra 320 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
pozemku, na parc. č. 153/9, výměra 78 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemku, na parc. č. 155/2, výměra 105 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
budovy, v části obce Lačnov, č.e. 7, rod. rekr, na pozemku parc. č. St. 36/2,
vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, KP Blansko, obec Štěchov, kat. území Lačnov u Lysic, LV: 49.
3/
Pozemku, na parc. č. 1684/2, výměra 1206 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
pozemku, na parc. č. 1684/3, výměra 1898 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, KP Blansko, obec Kunštát, kat. území Kunštát na Moravě, LV: 809.
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 07.09.2010

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