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Č.j. 070 Ex 16/18-14
Doručuje se:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, Tyršova 1902, 256 16 Benešov
Vladěna Daňková, Nemíž č.p. 26, 258 01 Tehov
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha - Žižkov
Lenka Daňková, Vlašim č.p. 26, 258 01 Tehov

Exekuční příkaz
Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Nymburce pověřený
k provedení exekuce na základě Pověření vydaného Okresním soudem v Benešově sp. zn. 27 EXE
35/2018-18 k vymožení povinnosti určené na základě pravomocného a vykonatelného platebního
výměru VZP ČR ze dne 02.02.2017 č.j. 4940019895 a pravomocného a vykonatelného platebního
výměru VZP ČR ze dne 02.02.2017 č.j. 2840027789,
proti povinnému:

Vladěna Daňková
bytem Nemíž č.p. 26, Tehov, RČ: 945913/0604

na návrh oprávněného:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
se sídlem Orlická 4/2020, Praha - Žižkov, IČ: 41197518

pro pohledávku ve výši 13.346,80 Kč, a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
vydává v souladu s ust. § 47 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento

exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitých věcí:
Podle dle vykonatelného platebního výměru VZP ČR č.j. 4940019895 ze dne 02.02.2017,
který nabyl právní moci dne 02.03.2017 a vykonatelného platebního výměru VZP ČR č.j. 2840027789
ze dne 02.02.2017, který nabyl právní moci dne 02.03.2017 (exekuční titul) a na základě Pověření
Okresního soudu v Benešově ze dne 06.02.2018 č.j. 27 EXE 35/2018-18,
pro pohledávku ve výši 13.346,80 Kč, a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
nařizuji podle § 49 odst. 1 písm. f) exekučního řádu exekuci prodejem nemovitých věcí se
vším, co k těmto nemovitým věcem patří:

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb prostřednictvím
tzv. hybridní pošty. Na základě písemné žádosti účastníka řízení se originál listiny zašle v elektronické
podobě (e-mailem, datovou schránkou), případně se taková písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

Povinnému se s odkazem na ust. §335b o.s.ř.:
a) zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji
zatížil;
b) ukládá , aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda a
kdo má k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému
břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru
nemovitostí, a současně se povinný poučuje, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel
odpovídá za škodu tím způsobenou;
c) ukládá , aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda
nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo
s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy
související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti
listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře;
d) zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na
zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.
Dále se povinnému ukládá , aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního
příkazu oznámil, zda nemovitá věc slouží k jeho podnikatelské činnosti a pokud jde o takovou
nemovitou věc, doložil tuto skutečnost listinami.
P o u č e n í:

Dle ust. § 47 odst. 4 e.ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek.
Dle § 262b je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů
nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu než připouští zvláštní právní
předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného
domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí.

V Nymburce dne 04.04.2018
_______________________
Mgr. Tomáš Pospíchal
soudní exekutor
Exekutorský úřad Nymburk
Otisk úředního razítka
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