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č. j. 211 EX 1253/22-26
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

K PROVEDENÍ EXEKUCE VYKLIZENÍM

Povinný: Petr Jelínek, Brloh č.p. 74, Brloh, 53501, RČ: 690404/3300
Vymáhaná nepeněžitá povinnost: Vyklizení - pozemek označený jako stavební parcela č.  84, jehož

součástí  je  stavba  č.p.  74,  pozemek  označený  jako  parcela  č.
369/11, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví č. 85 pro obec
a katastrální území Brloh

Oprávněný:
zastoupený:

1/ H.V.D.-CZ s.r.o., se sídlem Sladkovského 592, Pardubice,
IČ: 25267132
2/ Ing. Karel Bošek, bytem Erno Košťála č.p. 966, Pardubice
3/ Josef  Žáček, bytem Dukelská 295, Sezemice
všichni práv. zast. advokátem JUDr. Tomáš Udržal, se sídlem třída
Míru č.p. 95, Pardubice

Vyklizovaná nemovitá věc: pozemek označený jako stavební parcela č.  84, jehož součástí je
stavba  č.p.  74,  pozemek  označený  jako  parcela  č.  369/11,  vše
zapsáno u  Katastrálního  úřadu  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální
pracoviště Pardubice na listu vlastnictví č. 85 pro obec a katastrální
území Brloh

Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud Pardubice dne 28.06.2022 pod č. j. 16 EXE 7362/2022-11
Exekuční titul: rozsudek vydal: Okresní soud Pardubice ze dne 13.09.2021 č. j. 15 C 82/2021

I. Soudní exekutor  Mgr. Petr Pelikán rozhodl o provedení exekuce vyklizením nemovité věci -  pozemek označený
jako stavební parcela č. 84, jehož součástí je stavba č.p. 74, pozemek označený jako parcela č. 369/11, vše zapsáno u
Katastrálního  úřadu  pro  Pardubický  kraj,  Katastrální  pracoviště  Pardubice  na  listu  vlastnictví  č.  85  pro  obec  a
katastrální území Brloh.

II. Vyklizení bude provedeno dne 23.05.2023 v 11:00 hod.

III. Exekuce se provede tak, že soudní exekutor učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu byly odstraněny věci
patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem
povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu, a aby byli z vyklizovaného objektu vykázáni
povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného. 

Věci odstraněné z vyklizovaného objektu se odevzdají povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků
jeho domácnosti.

Není-li vyklizení přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věci odmítnuto, sepíší se věci
a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli. Nevyzvedne-li si povinný věci u
obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle
ustanovení o prodeji movitých věcí.

Jde-li  o věc zjevně bezcennou, soudní exekutor věc zdokumentuje a nařídí její  zničení.   O zničení věci
vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem.

Poučení:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a příslušnému orgánu obce.

V Pardubicích dne 21.03.2023

Mgr. Petr Pelikán
Soudní exekutor

otisk úředního razítka



Je-li  Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu,  je platná i  bez těchto náležitostí,  neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. V případě, že Vám byl doručen
listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k  Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena
uznávaným  elektronickým  podpisem  soudního  exekutora  nebo  jeho  zaměstnance,  který  písemnost  vytvořil,  anebo  elektronickou  značkou.
Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Další informace k     exekučnímu řízení  

1. Odklad a zastavení exekuce

Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na zastavení exekuce nebo její
části. 

Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce. 
Podmínky  pro  podání  těchto  návrhů  a  další  podrobnosti  jsou  uvedeny  na  internetových  stránkách

Ministerstva spravedlnosti. 

2. Postup v     exekuci vyklizením   

Informace  o  vedení  exekuce  vyklizením  jsou  uvedeny  na  internetových  stránkách  Ministerstva
spravedlnosti. 

3. Úřední hodiny

Úřední hodiny soudního exekutora Mgr. Petr Pelikán Exekutorského úřadu Pardubice (platí i pro pokladní hodiny a
telefonický kontakt):

Po, st: 9-11:30, 13-15
Út, čt 9-11:30

Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro telefonický kontakt
doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora.
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