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Č.j.: 137Ex 13796/13-19

Exekuční příkaz

Soudní exekutor  JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský úřad Brno-venkov,  pověřený provedením exekuce na 
základě   vykonatelného  exekučního titulu  -  notářského zápisu  č.j. NZ 998/2013,  N 1007/2013 ze dne 
21.03.2013 vydaného JUDr. Helena Divišová - notářka   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem Radlická 150/333, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Lošan, advokát, se sídlem Týn 3/1049, Praha 1, PSČ: 
110 00, IČ: 69258121

(dále pouze oprávněný)

proti

povinnému: BAUTEC BOHEMIA, s.r.o.
bytem Doubravecká 2593/75, Plzeň, PSČ: 301 00, RČ:  
Jan Jílek
bytem Nad Týncem 617/3, Plzeň, PSČ: 312 00, RČ: 690311/2073 
za účasti Veronika Jílková
bytem Nad Týncem 617/3, Plzeň, PSČ: 312 00, RČ: 845131/2045
Marek Pytlík
bytem Ke Kyjovu 185/23, Plzeň, PSČ: 322 00, RČ: 750724/2105 
za účasti Jana Pytlíková
bytem Karla Steinera 875/26, Plzeň, PSČ: 322 00, RČ: 765210/2040

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 750.978,81 Kč  
úroků ve výši 581,96 Kč,
úroků ve výši 5.26% ročně z částky 50.978,81 Kč ode dne 22.03.2013 do zaplacení 
úroků z prodlení ve výši 23.261,73 Kč,
úroků z prodlení ve výši 20% ročně z částky 2.800,- Kč ode dne 23.04.2013 do 23.04.2013,
úroků z prodlení ve výši 20% ročně z částky 750.978,81 Kč ode dne 24.04.2013 do zaplacení          
předběžných nákladů exekuce ve výši 187.876,70 Kč 

rozhodl

takto:

I. o provedení exekuce prodejem nemovitostí, 
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toto rozhodnutí .j.137Ex 13796/13-19 nabylo právní moci dne 11.10.2013
vyzna ení dolo ky provedl/a dne 10.06.2019
Veronika vábová pov ený/á soudním exekutorem



II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti označené 
v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil. 

Exekučním příkazem jsou postiženy též veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitostí, bez 
ohledu na to, zda se jedná o movité či nemovité věci.

III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil 
soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má  nemovitostem označeným v bodu 
I. výroku, předkupní právo; pokud tak povinný neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek. Dle ust. § 
47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho 
nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Příkaz k úhradě 
nákladů exekuce vydá soudní exekutor neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti 
vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

V Brně dne 03.10.2013

Mgr. Lenka Kozlová
Exekutorská kandidátka

Pověřená soudním exekutorem

 
Exekuční příkaz se doručuje:

povinnému 
manželovi povinného
oprávněnému
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město
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