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Protokol
o soupisu movitých věcí povinného
sepsaný v souladu s ustanovením § 327a z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve spojitosti
s ust. § 52 odst. 1 z. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu,
dne 27.09.2016 v 14:00 hod. Mgr. Jaroslavou Schafferovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno
– venkov, se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno, pověřenou provedením exekuce na základě pověření
Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13.09.2013 č.j. 53 EXE 1641/2013 - 9, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1/ Město Tišnov, IČ: 00282707, sídlem nám. Míru 111, Tišnov, PSČ: 666 19,
proti povinnému:
1/ Vít Páviš, datum narození 23.06.1982, bytem Pinďulky 333, Vranovice, PSČ: 691 25,
Do soupisu movitých věcí se pojímá:
Jednotka
množství

Položka
číslo

Popis věci

1

FORD ESCORT 1.6 ANLL1H WF0NXXGCA, VIN: WF0NXXGCANWS19916, RZ:
BZI 9864, rok výroby: 1998, ID CRV: 6410667

2

OPEL ASTRA CARAVAN F 1.6 I W0L000051, VIN: W0L000051S2733332, RZ:
3B7 1708, rok výroby: 2003, ID CRV: 10243070

1

1

Dle ust. § 68 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, může ten, jemuž svědčí právo k věci, které
nepřipouští exekuci, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se
navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor
odmítne. Nebude-li podanému návrhu vyhověno, může navrhovatel podat žalobu na vyloučení věci dle ust. §
267 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
soudního exekutora, kterým nevyhověl včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.
Mgr. Jaroslava Schafferová
soudní exekutor

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky
- kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle §
16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

