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ev. č. opr.: 8070061221

E x e k u č n í   p ř í k a z

JUDr.  Karel  Urban,  soudní  exekutor  Exekutorského úřadu  Brno  – město,  Minská  54,  616  00 Brno,  pověřený 
provedením exekuce na základě usnesení  Okresního soudu v Ostravě  ze dne  16.09.2011 č.j.  97 EXE 13898/2011-12, 
kterým byla  nařízena  exekuce  podle  pravomocného a vykonatelného  rozhodnutí  Okresního  soudu v Ostravě č.j. 81 C 
223/2009-30  ze dne 20.04.2010   k uspokojení pohledávky 
oprávněného:  CP Inkaso s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ: 140 78, IČ: 29027241, práv. zast. advokátem 
Mgr. Vladimír Štekl, advokát, se sídlem AK Antonína Slavíka 1313/7, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 66253144
proti povinnému: Kateřina Rezgui, bytem Dělnická 303/52, Ostrava - Poruba, PSČ: 708 00, RČ: 795201/5566
 za účasti manžeky Samir Rezgui, bytem Dělnická 303/52, Ostrava -  Poruba, PSČ: 708 00, RČ: 19721030,
ve výši 1.010,- Kč s příslušenstvím, rozhodl 

t  a  k  t  o:

 I. Nařizuje se podle vykonatelného  rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě č.j. 81 C 223/2009-30 ze dne 
20.04.2010,   v souladu  s usnesením  Okresního  soudu  v  Ostravě ze  dne  16.09.2011 č.j.  97  EXE  13898/2011-12, 
k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 1 010.00 Kč, úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních 
bodů z částky 1.010,- Kč ode dne 01.09.2008 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 8.520,- Kč , nákladů exekuce a 
nákladů oprávněného, jejichž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce, 

e x e k u c e
prodejem nemovitosti povinného, a to:

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 
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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, příp. manželka
- katastrální úřad

V Brně dne 16.02.2012
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Petra Eliášová
exekutorská kandidátka

pověřená soudním exekutorem

Toto rozhodnutí ze dne 16.02.2012, č.j. 97EX 9982/11-14, nabylo právní moci 17.03.2012.
Připojení doložky právní moci provedl/la Veronika Valešová dne 03.06.2013.
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