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Usnesení
Soudní exekutoľ JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
27Ż8l3a, 30l 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesęní okľesního soudu v
Benešově ze dnę 23. 4. 2009, ć'j. 7 ľ. 641512009-6, kteým byla, naŕízen-a exekuce podle
vykonatelného platebního výměľu VZP ČR' KP pľo Středočeský kľaj, UP Benešova ze dne 26. 9'
z'oog, o. j. 4240800743,2140800742, apodle vykónatelného platebního výměľu VZP ČR ze dne 26.
9. 2008, č). j. 42408007 43, 2| 408007 4Ż ve věci

opľávněného vZP čR, KP

pľo Středočeský kľaj, ÚP Benešov, lČo: ąl l975l8, se sídlem
Husovo nám. 555, 256 0l Benešov
pľoti

povinnému

ŠvecVáclav' naľ. 11.02'l95Ż,bytem Na Bezděkově l781, 256
(znaćka: Ex 0 8 5 /0 9/PN 697 l 09)

0l Benešov

pro 150 25l,00 Kč s příslušęnstvím
rozhodl takto

draźbanaŕízená na 09.05.20ĺ'8 od 14:00 hodin pľostřednictvím elektronického systému draŽ,eb
na adľese: www.okdrazby.cz , za uěelem dražby nemovitých věcí:
ideální podíl o velikosti 1/6
nádvoří
Součástíje stavba; Týnec nad Sázavou, ě.p. 2l 8, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 363
- paľcela ě. Ż956ĺ6 o výměře 986 mŻ - zahrada
- paľcela St. 363 o výměře 263 mŻ - zastavěná plocha a

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pľo Středočeský kraj, Katastrální

pľacoviště Benešov, pro obec 53084l Týnec nad Sázavou, katastrální uzęmí 77Ż399 Týnec nad
Sázavou, na listu vlastnictví č. 20, se všemi součástmi a příslušenstvím,které tvoří zejména stavba
garáŽe s dílnou, dřevěný přístřešek se zahradním kľbem, oplocení z dľátěného pletiva v rámech na
kamenné podezdívce, ocelová yrata a vrtltka, trvalé poľosty, zpevněná plocha ze silniěních
dlažebních kostek a z monolitického betonu,
wa

se ľusr.

odůvodnění:
Pověření exekutoľa kprovedení shora uvedęné exekuce zaniklo podle $ 51 písm' c) zźlkonač,.
l20lŻ0}l Sb., neboť pohledávka, její příslušenstvía náklady exekuce byly vymoženy.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání

V Plzni dne 04.05.201

JUDľ. Vendula Flajšhansová, v.r
soudní exekutoľ

8

Za spľávnost vyhotovení: Haunerová Milena, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
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