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EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále
pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 12481/12, s odkazem na usnesení
o nařízení exekuce ze dne 1.2.2013, které pod č.j. 54 EXE 6050/2012 - 12 vydal Okresní soud v
Liberci, k provedení exekučního titulu: 1. platební výměr ze dne 8.3.2012, který pod č.j. 2141200221
vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 2. platební výměr ze dne 8.3.2012, který pod č.j.
4241200178 vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ve prospěch oprávněné osoby: Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, IČ. 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, zastoupené:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Liberecký kraj, ÚP Liberec, organizační složka, se
sídlem: Vzdušná 6, 460 01 Liberec 1, na úkor majetku povinné osoby: JINDŘICH BOBEK, nar.
22.5.1954, bytem NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 46001 LIBEREC, pro vymožení částky 168 479,87
Kč bez příslušenství, rozhodl
t a k t o:
I.
V souladu s ustanovením § 47 a ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb.
(Exekuční řád) n a ř i z u j i exekuci prodejem nemovitostí:
Vlastnické právo pro: Bobek Jindřich, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec - Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1, Identifikátor: 540522/3945
- Pozemek č. parc. 57/10 o výměře 14 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 57/9 o výměře 21 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 59/2 o výměře 633 m2 - trvalý travní porost,
- Pozemek č. parc. 57/11 o výměře 11 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 59/5 o výměře 238 m2 - trvalý travní porost,
- Pozemek č. parc. 59/6 o výměře 6 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 258, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec
nad Nisou, kód: 504, obec Líšný, k.ú. Líšný

k uspokojení pohledávky oprávněné osoby s příslušenstvím vyčíslené ke dni vydání tohoto
příkazu takto:
1.
2.
3.

jistina ..................................................................................................................... 168 479,87 Kč
náklady exekuce (odměna, hotové výdaje) k 27.2.2013 ......................................... 34 823,80 Kč
výše vymáhané pohledávky k 27.2.2013............................................................... 203 303,67 Kč

Jsou-li shora vyčísleny náklady exekuce a/nebo náklady oprávněné osoby v exekučním řízení, jsou
vyčísleny k uvedenému dni v pravděpodobné výši. Takto vyčíslené náklady exekuce a/nebo náklady

oprávněné osoby v exekučním řízení budou vymoženy způsobem stanoveným tímto exekučním
příkazem ve výroku I.
P o u č e n í k n á k l a d ů m e x e k u c e a n á k l a d ů m o p r á v n ě n é o s o b y:
V exekučním příkazu uvede soudní exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající
zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce
vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněné osoby vzniklé v exekučním řízení. Jsou-li
v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněné
osoby v exekučním řízení, vydá soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté,
kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů
exekuce a nákladů oprávněné osoby.
II.
Soudní exekutor povinné osobě zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu
nemovitosti označené v bodě I. převedl na někoho jiného nebo je zatížil či s nimi jakkoliv nakládal.
Právní úkon, kterým poruší tuto povinnost, je neplatný.
III.
Soudní exekutor povinné osobě ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu
písemně oznámil, zda a kdo má k nemovitostem označeným v bodě I. předkupní právo, právo
odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo. Pokud tak povinná osoba neučiní, odpovídá za
škodu tím způsobenou.
IV.
Exekuce se vztahuje i na majetek patřící do společného jmění manželů, jde-li o vymáhání
závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného
jmění povinného a jeho manžela se považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění
manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů,
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství.
Povinná osoba může dalšímu průběhu exekuce prodejem nemovitých věcí předejít úhradou
vymáhané pohledávky na účet soudního exekutora č. ú. 2108571269/2700, vedeného u UniCredit
Bank Czech Republic, a.s., pod variabilním symbolem 0021248112.

P o u č e n í:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Teplicích dne 27.2.2013

Mgr. Martin Svoboda,
soudní exekutor
Rozdělovník:
- JINDŘICH BOBEK, , NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 01 LIBEREC - LIBEREC I-STARÉ
MĚSTO, nar. 22.05.1954

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Liberecký kraj, ÚP Liberec, Vzdušná 6, 460 01
Liberec 1, IČ: 41197518
- Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, Podzimní 26/3697,
466 21 Jablonec nad Nisou, IČ:

Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 692/3, 415 01 Teplice
tel: 417 534 858, ID Datové schránky: 96jg82e
e-mail: E-podatelna@exekutorskyurad.cz, www: http://www.exekutorskyurad.cz
číslo účtu: 2108571269/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
úřední hodiny PO, ST 9-12, 13-15 hod.
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