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Exekuční příkaz 

Soudní  exekutor  JUDr.  Ladislav  Navrátil,  Exekutorský  úřad  Pardubice,  se  sídlem  Sladkovského  592,  530  02 
Pardubice,  Česká  republika,  pověřený  k provedení  exekuce  podle  vykonatelného  platebního  rozkazu Okresního 
soudu Hradec Králové č.j.  19 C 298/2012-15 ze dne 09.10.2012 , na základě pověření vydaném Okresním soudem 
Hradec Králové ze dne 04.04.2013 č.j. 27 EXE 840/2013-10, 

proti povinnému: Pavel Janeček, bytem Výrava 165, Výrava, PSČ: 503 03,  dat. nar.: 15.11.1978
na návrh oprávněného: CRATER DŘEVOMATERIÁLY s. r. o., se sídlem Panelová 1136, Hradec Králové-

Slezské Předměstí, IČ: 25946170,
práv. zast. advokátem JUDr. Milan Wachtl, se sídlem Masarykovo nám. 628, Hradec 
Králové, PSČ: 500 03, IČ: 11019662

rozhodl v souladu s ust. § 47 a ust. § 58 odst. 3 a § 59 odst. 1 písm. c) a ust. § 69 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních  
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.) a ve spojení s ust. § 335 a 
násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád,

takto:

I. Exekuce se provede prodejem těchto nemovitostí povinného:



zapsané  v katastru  nemovitostí  vedeném pro  Královéhradecký  kraj,  Katastrální  pracoviště  Rychnov  nad 
Kněžnou, pro obec České Meziříčí, katastrální území Skršice, na listu vlastnictví č. 268.

II. Exekuce se nařizuje pro vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému  pohledávku ve výši 
62.776,- Kč a jejího příslušenství, tj.  úroků z prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 11.509,- Kč ode 
dne 27.03.2012 do zaplacení,  úroků z prodlení ve výši  7.75% ročně z částky 51.267,- Kč ode dne 
14.04.2012  do  zaplacení,  nákladů  soudního  řízení  ve  výši  20.842,- Kč   a  k vymožení  povinnosti 
povinného uhradit  oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti  povinného uhradit  soudnímu 
exekutorovi náklady exekuce.

III. Soudní  exekutor  zakazuje  povinnému,  aby  po  doručení  tohoto  exekučního  příkazu  nemovitosti 
označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. To platí i o movitých věcech, které 
jsou příslušenstvím nemovitosti.

IV. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu 
oznámil,  zda  a  kdo  má  k nemovitostem  označeným  v bodu  I.  výroku,  předkupní  právo,  právo 
odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo; pokud tak povinný neučiní, odpovídá za škodu 
tím způsobenou. 

Poučení: Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný (§ 47 odst. 3 e. ř.).

V Pardubicích dne 17.04.2013

Mgr. Petr Pelikán, v.r.
Exekutorský kandidát

Pověřený soudním exekutorem
JUDr. Ladislavem Navrátilem  

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:
Ing. Petra Kubíčková
pověřený soudním exekutorem



Exekuční příkaz se doručuje:
1x oprávněný; 1x další oprávnění; 1x povinný; 1x manžel povinného; 1x osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem; 1x  
finanční úřad; 1x obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost; 1x obecní úřad, v jehož obvodu má povinný trvalé bydliště; 1x katastrální úřad; 1x 
vyvěšení na úřední desce soudního exekutora
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