
	

      DOPORUČENĚ 

 

Vážený pan 

                                                                       JUDr. Miroslav Bartoň 

      Společná advokátní kancelář Bartoň & Suchá  

Záhřebská 577/33 

      120 00 PRAHA 2-VINOHRADY 

 

  Naše značka: 1550/51/Sv.              V Náchodě:  2.8.2016 

 

Věc: Pokus o smír – předexekuční výzva k plnění 

 

Vážený pane kolego,  

opětovně se na Vás obracím v zastoupení Města Náchod, se sídlem Náchod, 
Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61, IČ 00272868 ve věci Vašeho klienta obchodní 
společnosti Běloveské lázně, a.s. se sídlem Pomezní 2, 182 00 Praha 8, IČ: 25254014. 

Okresní soud v Náchodě usnesením ze dne 25.7.2016, č.j. 15C 184/2016-19 nařídil 
předběžné opatření, na základě kterého je Váš klient povinen vydat mému klientovi klíče od 
vložky zámků u stavby bez čp/če-objekt občanské vybavenosti (prameník), která je součástí 
stavební parcely č. 140-zastavěná plocha a nádvoří, a od vložky zámku u stavby u stavby bez 
čp/če-stavba technického vybavení, která je součástí stavební parcely č. 697-zastavěná plocha 
a nádvoří, a strpět užívání předmětu výpůjčky, tj. užívání stavební parcely č. 140-zastavěná 
plocha a nádvoří, jejíž součástí je  stavba bez čp/če-objekt občanské vybavenosti, stavební 
parcely č. 697-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je  stavba bez čp/če-stavba 
technického vybavení, části pozemkové parcely č. 75/1-ostatní plocha, zeleň a části budovy 
č.p. 133 na stavební parcele č. 61/2, a to v části vyznačené jako trasa pramenů včetně trasou 
pramenů dotčených vrtů označených jako vrt IDA a vrt IVAN a jako zpevněná plocha na části 
pozemkové parcely č. 75/1 bezprostředně navazující na stavební parcelu č. 140, vše v 
 katastrálním území Běloves a v katastrálním území Běloves a to v rozsahu smlouvy o 
výpůjčce ze dne 21.5.2011 č. SMF/1870/2011. Toto rozhodnutí je vykonatelné doručením a 
Vašemu klientovi bylo doručeno dne 26.7.2016. 

 V zastoupení mého klienta tak vyzývám Vaším prostřednictvím Vašeho klienta 
k vydání klíčů a umožnění užívání předmětu výpůjčky tak, jak bylo |Vašemu klientovi 



	
	
	

uloženo shora uvedeným předběžným opatřením a to ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení 
této předexekuční výzvy k plnění.  
 
 V případě, že v tomto termínu nesplní Váš klient své povinnosti dobrovolně, jsem 
zmocněn jejich splnění vymáhat soudní cestou – výkonem rozhodnutí, což přinese Vašemu 
klientovi nemalé a zbytečné výdaje.  
 
 Věřím proto, že Váš klient splní dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. 
 

S uctivým pozdravem 

 JUDr. Josef Svoboda 

 advokát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


