
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO,
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno
datová schránka: pd94rbi, e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
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V Brně dne 30.11.2017 Vyhotovil: Martin Hujíček
Nela Šotková

č.j.: 169EX 6673/14-114
Vaše č.j.: 30EXE 1596/2014-19 

ev. č. opr.: 7634366

Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, který byl dne 08.09.2014 pověřen provedením 
exekuce  Okresním soudem v Mladé Boleslavi k  vymožení  povinnosti  vyplývající  z  exekučního titulu,  kterým je: 
elektronický platební rozkaz, který vydal (vyhotovil) Okresní soud v Mladé Boleslavi pod č.j.  EPR 175935/2014 - 5 
dne 16.07.2014, pro oprávněného: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se 
sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, právně zast.: Mgr. Jan Ševčík, advokát se sídlem Na Královně 862, 156 00 
Praha-Zbraslav, 

proti povinnému:

Andrea Vojtěchová, nar.  23.08.1984, bytem Osenice 44,  507 23 Dětenice, za účasti manž. pov.  Petr Vojtěch, nar. 
14.05.1968, bytem Osenice 44, 507 23 Dětenice, 

vydává toto: 
oznámení o skončení exekuce

a sděluje Vám, ve smyslu § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění (dále jen „e.ř.“), že vymáhaná povinnost 
včetně  nákladů  exekuce  byla  v plném  rozsahu  vymožena.  V důsledku  této  skutečnosti  zaniklo  pověření  soudního 
exekutora k provedení exekuce a exekuce tak skončila. 

Skončením exekuce zanikly účinky vydaných exekučních příkazů:

č.j. 169EX 6673/14-12 ze dne 16.09.2014,
č.j. 169EX 6673/14-13 ze dne 16.09.2014,
č.j. 169EX 6673/14-15 ze dne 16.09.2014,
č.j. 169EX 6673/14-16 ze dne 16.09.2014,
č.j. 169EX 6673/14-17 ze dne 16.09.2014, ve znění usnesení č.j. 169EX 6673/14-97 ze dne 01.02.2017,
č.j. 169EX 6673/14-30 ze dne 06.11.2014,
č.j. 169EX 6673/14-53 ze dne 01.07.2015,
č.j. 169EX 6673/14-54 ze dne 01.07.2015,
č.j. 169EX 6673/14-70 ze dne 15.02.2016,
č.j. 169EX 6673/14-71 ze dne 15.02.2016,
č.j. 169EX 6673/14-94 ze dne 01.02.2017,
č.j. 169EX 6673/14-95 ze dne 01.02.2017,
č.j. 169EX 6673/14-96 ze dne 01.02.2017, ve znění usnesení č.j. 169EX 6673/14-97 ze dne 01.02.2017,

č.j. 169EX 6673/14-68 ze dne 15.02.2016. 
Soudní  exekutor  potvrzuje,  že  zajištěná  pohledávka  zanikla.  Uvedeným  exekučním  příkazem  byly  postiženy 
nemovitosti povinného, včetně všech součástí a příslušenství, a to:

- rozestav. stojící na pozemku parcelní číslo St. 181, LV 440,
- pozemek parcelní číslo St. 177, o výměře 168 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rozestav.
- pozemek parcelní číslo 492/4, o výměře 1712 m2, druh pozemku orná půda,

to  vše  zapsáno v katastru nemovitostí,  vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,  Katastrální  pracoviště 
Mladá Boleslav, pro obec Mnichovo Hradiště, katastrální území Podolí u Mnichova Hradiště, 
na listu vlastnictví č. 347.

Na  základě  tohoto  oznámení  je  možné  provést  výmaz  poznámky  o  nařízení  shora  uvedené  exekuce  z katastru 
nemovitostí, vydaných exekučních příkazů, zápisů o usnesení o ceně, dražebních vyhlášek a podobně, dále je možné  
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poznamenat do exekučního spisu vedeného exekučním soudem a katastrálním úřadem skutečnost,  že exekuce byla 
ukončena. 

V případě, že byl proveden soupis movitých věcí a tyto věci  byly odvezeny a zajištěny, vydá exekutor samostatné 
potvrzení, podle něhož budou zajištěné věci vydány povinnému. V případě, že věci byly sepsány, ponechány na místě a 
označeny exekučními polepkami, má povinný právo dále tyto polepky odstranit a s věcmi disponovat, jako by tato 
exekuce nebyla nařízena. 

Podle § 46 odst. 8 e.ř. platí, že po skončení exekuce zašle exekutor oznámení o  skončení exekuce všem orgánům a 
osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká  
povinnost; oznámení není rozhodnutím. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení. 

otisk úředního razítka exekutora

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

Doručuje se:
1) spis
2) orgány a osoby, které v evidenci vedou poznámku o probíhající exekuci nebo kterým byla v exekuci uložena nějaká
 povinnost
3) oprávněný (na žádost)
4) povinný (na žádost)
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