Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 08.07.2016.
Doložku připojil(a) Marcela Martínková,pověřený(á)soudním exekutorem
dne: 28.07.2016.

Č.j: 111 EX 1662/16-8
evid.č.opr: 6615103022

Exekuční příkaz
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02
Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresním soudem v Hradci Králové dne 13.06.2016, č.j. 27 EXE
1274/2016-14, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného výkazu nedoplatků
OSSZ Hradec Králové ze dne 25.08.2011, č.j. 46001/210-9013-25.8.2011-1571/661
k uspokojení
pohledávky
oprávněného OSSZ Hradec Králové, se sídlem Slezská 839/16, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ:
00006963
proti povinnému Inndos interiéry, s.r.o., se sídlem K Dolíkám 685/8, Hradec Králové, PSČ: 503 11,
IČ: 45536350
ve výši 266.194,- Kč s příslušenstvím
rozhodl
t a k t o:
I. Nařizuje se podle vykonatelného výkazu nedoplatků OSSZ Hradec Králové ze dne 25.08.2011,
č.j. 46001/210-9013-25.8.2011-1571/661 v souladu s pověřením Okresního soudu v Hradci Králové ze
dne 13.06.2016, č.j. 27 EXE 1274/2016-14, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 266.194,- Kč,
slovy dvěstěšedesátšesttisícjedenostodevadesátčtyři korun českých a jejího příslušenství, tj.
- nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů
exekuce,

exekuce
prodejem nemovitých věcí 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.
Povinnému se dále z a k a z u j e , aby po doručení tohoto exekučního příkazu odmítl
nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody
vzniklé na pozemku.
Povinnému se u k l á d á, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu
oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, výhradu zpětné
koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o
práva nezapsaná v katastru nemovitostí, pokud to neučiní povinný či manžel povinného,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
III. Povinnému se ukládá, aby do 15-ti dnů od doručení tohoto exekučního příkazu soudnímu
exekutorovi oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou
nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány
zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční
jmění, a toto doložil listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též
veřejnými listinami notáře.

P o u č e n í : 1. Proti tomuto exekučnímu příkazu n e n í přípustný opravný prostředek
(§ 47 odst. 4 zák. č. 120/2001Sb.)
2. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na
jiného zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný
porušil tuto povinnost, je neplatné (§ 47 odst. 5 zák. č. 120/2001Sb.)
K doručení

-

oprávněný
povinný
katastrální úřad

Ve Svitavách dne 28.06.2016
JUDr. Igor Olma v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Marcela Martínková
pověřená(ý) soudním exekutorem
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