
č. j. 194 EX 1353/22-33

VYROZUMĚNÍ

Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
Nádražní  486,  517  21  Týniště  nad  Orlicí,  pověřený  provedením  exekuce  na  základě  pověření
Okresního soudu v Příbrami č.j. 9 EXE 2956/2022-13 ze dne 19.09.2022, kterým byla nařízena exekuce
podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j.  6 C 41/2022-36 ze
dne 30.03.2022, ve věci

oprávněného: Ing. Jan Kozderka, Přátelství č.p. 516, 506 01 Jičín , nar. 01.09.1978

zast. JUDr. Kateřina Součková, advokátka se sídlem Šafaříkova č.p. 161, 506 01 Jičín
prot

povinnému: Pavel Krátký, bytem Kamýk nad Vltavou č.p. 159, 262 63 Kamýk nad Vltavou, nar.

24.06.1974, r.č. 740624/0556, IČ: 71353348

v y r o z u m í v á   o tom, že

doložka provedení exekuce,  která nastala dne  08.12.2022, byla zapsána do rejstříku zahájených
exekucí a

Exekuční příkaz č.j. 194 EX 1353/22-18 ze dne 20.10.2022 nabyl právní moci 08.12.2022
Exekuční příkaz č.j. 194 EX 1353/22-28 ze dne 18.11.2022 nabyl právní moci 27.12.2022
Exekuční příkaz č.j. 194 EX 1353/22-29 ze dne 18.11.2022 nabyl právní moci 27.12.2022.

Zůstatek vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce ke dni 17.01.2023 činí 31.975,64 Kč.

Vymáhaná částka narůstá každým dnem o úroky z prodlení, či úroky, popřípadě smluvní pokutu ve

výši  2.71 Kč. Toto zvýšení  může ovlivnit  výši  odměny soudního exekutora,  a tedy zvýšit  náklady

exekuce. Tato částka je proto jen orientační k výpočtu vymáhané pohledávky v několika následujících
dnech po obdržení tohoto vyrozumění.

Před  úhradou  s větším  časovým  odstupem  doporučujeme  ověřit  přesnou  výši  vymáhané
pohledávky nejlépe telefonicky na čísle 702 807 000.

Peněžní prostředky deponované na základě výše uvedeného exekučního příkazu zašlete/zasílejte na

účet  exekutora:  300935780/0300 vedený  u  ČSOB,  a.s.  U  každé  platby  uveďte  variabilní  symbol:
135322.

V Týništ nad Orlicí 17.01.2023
Mgr. Bohumil Brychta, v.r. 

soudní exekutor 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
Za správnost vyhotovení Bc. Martina Zaňková
pověřen(a) soudním exekutorem
Mgr. Bohumilem Brychtou
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