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Exekuční příkaz č.2 

 
Mgr. Miroslava Köpplová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního 

exekutora, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pověřeného 

provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne  

16.4.2013, č.j. 6 EXE 1022/2013 - 19, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného 

rozhodnutí: Elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 

28.2.2012, č.j. 107 EC 53/2012-33Elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Mladé 

Boleslavi ze dne 28.2.2012, č.j. 107 EC 54/2012-28, ve věci oprávněného:  Česká 

pojišťovna a.s., se sídlem Spálená čp.75 / čo.16, Praha 1 - Nové Město  110 00, IČ: 

45272956, právní zástupce JUDr. Karel Valdauf, advokát se sídlem Vinohradská čp.938 / 

čo.37, Praha 2 - Vinohrady 120 00,  proti povinnému:  Petr Šmíd, bytem Masarykovo 

náměstí čp.286, Mnichovo Hradiště 295 01,  IČ: 13743872, RČ:-----------,  k uspokojení 

pohledávky oprávněného ve výši  4 121,00 Kč (jistina 1 897,00 Kč, jistina 2 224,00 Kč) 

s příslušenstvím: náklady soudního řízení 8 720,00 Kč, náklady soudního řízení 8 720,00 

Kč, úrok z prodlení 7,00% ročně z částky 1 897,00 Kč od 28.1.2011 do zaplacení, úrok z 

prodlení 7,00% ročně z částky 2 224,00 Kč od 25.5.2011 do zaplacení, jakož i k úhradě 

nákladů exekuce,  r o z h o d l  podle § 59 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti, 

 

t a k t o :  

 

I. Exekuce se provede prodejem těchto nemovitostí povinného: 

 

 
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. 

 

 
II. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu tyto 

nemovitosti se všemi jejich součástmi a příslušenstvím převedl na někoho 

jiného nebo je zatížil; to platí i o movitých věcech, které jsou 

příslušenstvím nemovitostí. 

III. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto 

exekučního příkazu oznámil, zda a kdo má k těmto nemovitostem předkupní právo; 

pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

 

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

přípustný (§ 47 odst. 3 exekučního řádu). 

 

Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě 

exekutora; (§ 29 odst. 4 exekučního řádu). 

 



Tento exekuční příkaz se doručuje: 

a) oprávněnému (prostřednictvím právního zástupce), 

b) povinnému 

c) Katastrálnímu úřadu – KP Mladá Boleslav 

 

V Chebu dne 17.10.2013 

 

 

 Mgr. Miroslava Köpplová, v.r. 

 exekutorský kandidát 

Za správnost vyhotovení: Simona Melicharová 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

Rozhodnutí č.j. 074 EX 03445/13 - 018, ze dne 17.10.2013, nabylo právní moci dne 

4.11.2013. Připojení doložky právní moci provedl(a) Pavel Singer dne 10.1.2020. 
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