
                                       EX 638/03 - 9 

 
 

Exekuční příkaz 
 

JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor 

Exekutorský úřad Brno – venkov 

se sídlem Brno, Jezuitská 3 

tel.: 542 217 919, fax: 542 217 920, 

 

pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Brno - venkov ze dne 14.8.2003, 

č. j. 19Nc 8095/2003-4, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelných platebních výměrů 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 26.6.2000, č. 4240001208, ze dne 26. 6. 

2000, č. 2140001207, k uspokojení pohledávky  

 

oprávněné:           Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, Praha 3,   

                             adresa  pro doručování: Okresní pojišťovna Brno-venkov, Francouzská 40, 601 00  

Brno, 

 
ve výši  38.408,- Kč, jakož i nákladů exekuce, 

 

proti povinnému:     Milan Chalupský, r. č. 580317/0043, U Rybníka 265, 664 52  Sokolnice,  

 

rozhodl o provedení exekuce 
 

I.  prodejem spoluvlastnického podílu k nemovitostem ve vlastnictví  povinného, a to:  

- ideální  1/8  pozemku  ve  zjednodušené  evidenci  parc.  č.  2834/1  –  parcely  původ Pozemkový  

  katastr    (PK)   v   kat.   úz.  Klobouky  u  Brna  zaps.  na  LV  1859  pro  obec  Klobouky  u  Brna  

  u Katastrálního úřadu v Břeclavi, 

- ideální  1/5  pozemku  parc.  č.  7802 v kat. úz. Borkovany zaps. na LV 1648 pro obec Borkovany  

  u Katastrálního úřadu v Břeclavi. 

  

II.  Povinnému    se    zakazuje,    aby    označené    nemovitosti   převedl  na  někoho  jiného   nebo  je   

      zatížil a jakkoliv jinak s  nimi  nakládal.  Povinnému  se  ukládá, aby do 10 dnů od doručení tohoto    

      příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak   

      neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

 

 
P o u č e n í :  Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

 

Povinný, který zmaří uspokojení svého věřitele tím, že bude nakládat se svým 

majetkem, dopouští se trestného činu poškozování věřitele dle ustanovení § 256 odst. 

1, 2 trestního zákona, za což může být potrestán peněžitým trestem až ve výši  5 mil. 

korun, či trestem odnětí svobody až na 8 let nepodmíněně. 

 

 

V Brně dne 29.10.2003  

  

 

 

 

 

 

                  JUDr. Lubomír Zálešák, v.r. 

Za správnost vyhotovení:                                                                              soudní exekutor 

Mgr. Jiří Matuška 

exekutorský koncipient 

 

 

 



 

 
Exekuční příkaz se doručuje: Katastrálnímu úřadu v Břeclavi 

 oprávněné 

                                                 povinnému 

   

 

 

 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 2. 2004. 

Doložku právní moci připojila dne 16. 7. 2010, Veronika Kramářová pověřená soudním exekutorem. 
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