
Č. j. 121 EX 3551/09-11
 

Exekuční příkaz
 

Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Rokycany, se sídlem Svazu
bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, pověřený provedením exekuce na základě usnesení
Okresního soudu v Benešově ze dne 12. 5. 2009, č. j. 7 Nc 6936/2009-10, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR ze dne 1. 10. 2008, č. j. 4240800755,
2140800754, a podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR ze dne 4. 5. 2005,
č. j. 4240500275, 2140500274, a podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR ze dne
12. 10. 1999, č. j. 4249900097, 2149900096, a podle vykonatelného platebního výměru VZP ČR
ze dne 3. 10. 1997, č. j. 1340300533 ve věci

 
proti

 
pro 656 876,00 Kč s příslušenstvím
 

rozhodl o provedení exekuce
 

prodejem nemovitostí povinného Kolman Milan:
 
I. objekt bydlení č.p.42 na pozemku parcelní číslo st. 108 včásti obce Domašín, objekt bydlení
č.p. 170 na pozemku parcelní číslo st.1/3 v části obce Domašín, pozemek parcelní číslo st.1/3,
druh: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 808 m2, pozemek parcelní číslo st. 108, druh:
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m2, pozemek parcelní číslo 121, druh: zahrada o
výměře 557 m2, pozemek parcelní číslo 122, druh: trvalý travní porost o výměře 667 m2,
pozemek parcelní číslo 1984/63, druh: lesní pozemek parcelní číslo 22678 m2, vše zapsáno v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Benešov, pro obec 530883 Vlašim, katastrální území 630641 Domašín na listu vlastnictví č.303.
 
II. Soudní exekutor zakazuje povinnému, aby po doručení tohoto exekučního příkazu nemovitosti
označené v bodu I. výroku převedl na někoho jiného nebo je zatížil.
 
III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního
příkazu oznámil soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má
k nemovitostem označeným v bodu I. výroku předkupní právo; pokud tak povinný neučiní,
odpovídá za škodu tím způsobenou.
 
Exekuce je vedena k vymožení povinného zaplatit:

 
tj. celkem 778 303,60 Kč.
 

oprávněného VZP ČR, KP pro Středočeský kraj, ÚP Benešov, IČ: 41197518,
se sídlem Husovo nám. 555, 256 01 Benešov,

povinnému Kolman Milan, RČ: 550822/1730, bytem Domašín 170, 258 01 Vlašim
(značka: EX205/09/PR/847/09)

a) pohledávku oprávněného ve výši 656 876,00 Kč,

b) náklady exekuce ve výši 121 427,60 Kč
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Pohledávku oprávněného a její příslušenství, a náklady exekuce, vše ve výši 778 303,60 Kč ke
dni vydání exekučního příkazu uhradí povinný hotově pouze vykonavateli nebo do pokladny
Exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č.  1981027001/5500 vedený u banky
Raiffeisenbank a.s. pod variabilním symbolem 355109.

 
Osoby, kterým se doručuje exekuční příkaz:
 
VZP ČR, KP pro Středočeský kraj, ÚP Benešov, IČ: 41197518,  

Husovo nám. 555, 256 01 Benešov  

(oprávněný)
 
Kolman Milan, RČ: 550822/1730  

Domašín 170, 258 01 Vlašim  

(povinný)
 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov  

Tyršova 1902, 256 16 Benešov  

(příslušný katastrální úřad)
 
 

Poučení: Dle ust. § 47 odst. 3 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný
prostředek. Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř., majetek, který je postižen exekučním
příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak
nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Rokycany, dne 29. 6. 2009

JUDr. Vendula Flajšhansová, v. r.
soudní exekutor
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Exekuční příkaz ze dne 29. 6. 2009, č. j. 121 EX 3551/09-11, nabyl právní moci dne 24. 7. 2009.

Připojení doložky provedl Haunerová Milena dne 22. 5. 2019.

Vygenerováno systémem firmy SoftEU s.r.o.
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