
Č.j.: 110 Ex 5220/12-52 

 

Sp.zn. zást. opr.: 0825EX5709 

 

 

E X E K U Č N Í    P Ř Í K A Z 

Mgr. Martin Svoboda,  soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále 

pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 5220/12, s odkazem na usnesení o 

nařízení exekuce ze dne 14.6.2012, které pod č.j. 43 EXE 11645/2012-10 vydal Okresní soud v Mostě, 

k provedení exekučního titulu: výkaz nedoplatků ze dne 27.3.2009, který pod č.j. 5740900317 vydal 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký kraj, ÚP Most, 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 Ústecký kraj, ÚP Most, organizační 

složka, se sídlem: Višňová 1, 434 33  Most, na úkor majetku povinné osoby: LUCIE VAHALOVÁ, 

nar. 31.12.1984, bytem MOSTECKÁ 86, 43543  HORNÍ JIŘETÍN, pro vymožení částky  51 

727,00 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: 

Nemovitosti I. 

Vlastnické právo pro: Vahalová Lucie, Mostecká 86/46, 435 43 Horní Jiřetín, Identifikátor: 

846231/3860 

   -  Pozemek č. parc. 3650 o výměře 2492 m2 - orná půda, 

   -  Pozemek č. parc. 3651 o výměře 22 m2 - orná půda 

Vše zapsáno na LV: 1754, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

kód: 735, obec Borkovany, k.ú. Borkovany 

 

Nemovitosti II. 

Vlastnické právo pro: Vahalová Lucie, Mostecká 86/46, 435 43 Horní Jiřetín, Identifikátor: 

846231/3860 

   -  Pozemek č. parc. 6032 o výměře 1819 m2 - orná půda 

Vše zapsáno na LV: 834, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

kód: 735, obec Šitbořice, k.ú. Šitbořice 

 

 

 k uspokojení pohledávky oprávněné osoby s příslušenstvím vyčíslené ke dni vydání tohoto 

příkazu takto: 

1. jistina ....................................................................................................................... 51 727,00 Kč 

2. náklady exekuce (odměna, hotové výdaje) k 13.12.2012 ....................................... 13 524,00 Kč 

3. výše vymáhané pohledávky k 13.12.2012 ............................................................... 65 251,00 Kč 

 

 

 

 

 



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. Pokud tak 

povinná osoba neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 

IV. 

 Podle tohoto exekučního příkazu se exekuce prodejem nemovitostí provede po právní moci 

usnesení o nařízení exekuce. 

Povinná osoba se poučuje o tom, že nesmí majetek, který je postižen  exekučním příkazem 

převést na jiného, zatížit jej nebo s ním jinak nakládat,  pod sankcí absolutní neplatnosti právního 

úkonu, kterým by takový zákaz  porušil. 

 

P o u č e n í:  Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

 

V Teplicích dne 13.12.2012 

 

 

 

         

         

        Mgr. Martin Svoboda, 

        soudní exekutor 

 

Rozdělovník: 

- LUCIE VAHALOVÁ, MOSTECKÁ 86, 435 43  HORNÍ JIŘETÍN, nar. 31.12.1984 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký kraj, ÚP Most, Višňová 1, 434 33  Most, IČ: 

41197518 

- Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, Nádražní 35/1169, 693 01  

Hustopeče u Brna, 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: 1027013594/5500, Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 522012 

úřední hodiny: PO, ST 9-12, 13-15 hod. 
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