Č.j.: 110 Ex 742/17-38
Sp.zn. oprávněné osoby: 0087EX6717

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 742/17, s odkazem na pověření ze
dne 8.3.2017, které pod č.j. 7 Exe 384/2017 - 12 vydal Okresní soud v Semilech, k provedení
exekučního titulu: 1. platební výměr ze dne 16.5.2016, který pod č.j. 4840013833 vydal Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký kraj, ÚP Ústí nad Labem, 2. platební výměr ze dne
16.5.2016, který pod č.j. 2840018615 vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký
kraj, ÚP Ústí nad Labem, ve prospěch oprávněné osoby: Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, IČ. 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, na úkor majetku povinné
osoby: VLADIMÍR NEČÁSEK, nar. 13.12.1960, bytem 7, 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU,
pro vymožení částky 122 431,00 Kč s příslušenstvím, rozhodl
t a k t o:
I.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb. (Exekuční řád)
n a ř i z u j i exekuci prodejem nemovitých věcí:
Nemovitosti I.
Vlastnické právo pro: Nečásek Vladimír, č.p.7, Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou 51244,
Identifikátor: 601213/0828
- Pozemek č. parc. St.84 o výměře 338 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Vysoké nad Jizerou č.p. 194, způsob využití: bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St.84,
- Pozemek č. parc. St.249 o výměře 80 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Vysoké nad Jizerou č.p. 94, způsob využití: bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St.249,
- Pozemek č. parc. 43/1 o výměře 164 m2 - trvalý travní porost
Vše zapsáno na LV: 1103, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Vysoké nad Jizerou, k.ú. Vysoké nad Jizerou
Nemovitosti II.
Podíl 1/3: Vlastnické právo pro: Nečásek Vladimír, č.p.7, Dolní Rokytnice, Rokytnice nad
Jizerou 51244, Identifikátor: 601213/0828
- Pozemek č. parc. 2219 o výměře 218 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 443, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Vysoké nad Jizerou, k.ú. Vysoké nad Jizerou

k uspokojení pohledávky oprávněné osoby s příslušenstvím vyčíslené ke dni vydání tohoto
příkazu takto:
jistina ..................................................................................................................... 122 431,00 Kč
náklady oprávněného v exekučním řízení .................................................................... 300,00 Kč
náklady exekuce (odměna, hotové výdaje) k 14.3.2017 ......................................... 26 474,80 Kč
výše vymáhané pohledávky k 14.3.2017............................................................... 149 205,80 Kč

1.
2.
3.
4.


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:
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.
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.
Exekuce prodejem nemovitých věcí se vztahuje na nemovité věci se všemi jejími součástmi a
příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovité věci. Exekuce
prodejem nemovitostí, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl
na této věci v přídatném spoluvlastnictví.
II.
Soudní exekutor povinné osobě a případně též manželu povinné osoby (týká-li se nařízení
exekuce nemovité věci ve společném jmění manželů) zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního
příkazu nemovité věci označené v bodě I. převedl na někoho jiného nebo je zatížil či s nimi jakkoliv
nakládal. Právní jednání, kterým poruší tuto povinnost, je neplatné.
III.
Soudní exekutor povinné osobě a případně též manželu povinné osoby (týká-li se nařízení
exekuce nemovité věci ve společném jmění manželů) ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto
exekučního příkazu písemně oznámila, zda a kdo má k nemovitým věcem označeným v bodě I.
předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní
či pachtovní právo. Povinná osoba a případně též manžel povinné osoby (týká-li se nařízení exekuce
nemovité věci ve společném jmění manželů) se poučuje o tom, že při neoznámení požadovaných
skutečností odpovídá za škodu tím způsobenou.
IV.
Povinné osobě, popř. manželu povinné osoby (je-li též postihována součást společného jmění
manželů) se ukládá, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu soudnímu
exekutorovi oznámila, zda nemovitou věc nabyla jako substituční jmění, a pokud jde o takovou
nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou exekucí vymáhány zůstavitelovy dluhy
nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložila tyto
skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami
notáře.
V.
Povinné osobě, popř. manželu povinné osoby (je-li též postihována součást společného jmění
manželů) se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního příkazu odmítla nemovitou věc, pokud ji
koupila na zkoušku nebo aby se vzdala práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.
VI.

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 and Slovakia, a.s., pod variabilním symbolem 0020074217.
Poučení k postihu majetku ve společném jmění manželů a k
m o ž n o st i m a n ž e l a p o vi n n é o so b y d o m á h a t s e v t é t o č á st i
z a s t a v e n í e x e k u c e:
Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce podle § 262b občanského soudního
řádu, rozhodne o tomto návrhu soudní exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu
oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu, postoupí jej
společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu
rozhodne. Ustanovení § 55 odst. 3 exekučního řádu se pro tyto případy nepoužije.
Podle § 262b občanského soudního řádu je-li exekucí postižen majetek ve společném jmění
manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis,
nebo nelze-li ho exekucí postihnout, může se manžel povinné osoby domáhat v této části zastavení
exekuce.
P o u č e n í:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

V Teplicích dne 14.3.2017

Mgr. Martin Svoboda,
soudní exekutor
Rozdělovník:
- VLADIMÍR NEČÁSEK, č. 7, 512 44 ROKYTNICE NAD JIZEROU - DOLNÍ ROKYTNICE, nar.
13.12.1960
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ:
41197518
- Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, Pekárenská 34, 513 01 Semily,
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 and Slovakia, a.s.
úřední hodiny PO, ST 9-12, 13-15 hod.
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