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U S N E S E N Í 

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

pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2461/15, s odkazem na pověření 

ze dne 27.05.2015, které pod č.j. 46 EXE 1582/2015-7 vydal Okresní soud v Teplicích, s odkazem na 

pověření ze dne 06.12.2015, které pod č.j. 46 EXE 3984/2015 vydal Okresní soud v Teplicích, s 

odkazem na pověření ze dne 29.08.2018, které pod č.j. 62 EXE 3260/2018- 8 vydal Okresní soud v 

Teplicích, k provedení exekučního titulu: 1. výkaz nedoplatků ze dne 08.08.2014, který pod č.j. 

5841401696 vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký kraj, ÚP Teplice, 2. platební 

výměr ze dne 22.07.2011, který pod č.j. 4241107003 vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP 

pro Ústecký kraj, ÚP Teplice, 3. platební výměr ze dne 22.07.2011, který pod č.j. 2141107078 vydal 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, KP pro Ústecký kraj, ÚP Teplice, 4. výkaz nedoplatků ze dne 

24.01.2018, který pod č.j. 5841800226 vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 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: THI HUNG LAIOVÁ, 

nar. 01.10.1973, bytem Tylova 301, 418 01  Bílina - Újezdské Předměstí, pro vymožení částky  89 

886,00 Kč s příslušenstvím,  82 315,00 Kč s příslušenstvím,  114 950,00 Kč s příslušenstvím, rozhodl 

t a k t o: 

I. 

 podle ust. § 52 odst. 1, 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále pouze E.ř.) a podle 

ust. § 336b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále pouze O.s.ř.)   nařizuji 

nový termín dalšího dražebního jednání prodejem členského podílu v bytovém družstvu, které 

se uskuteční prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 

www.exdrazby.cz. 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 15.9.2020 v 9.30 hod. Od tohoto okamžiku 

mohou dražitelé činit svá podání. 

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 15.9.2020 v 10.00 hod. Dražba se však koná 

do doby, dokud dražitelé činí svá podání (podle ust. § 336i odst. 4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti 

minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále 

činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li 

poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného 

podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a 

dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na 

portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. 

II. 

 Předmětem dražby je družstevní podíl manžela povinné osoby JOSEFA LEGEŇE, bytem 

TYLOVA 301, 418 01 BÍLINA - ÚJEZDSKÉ PŘEDMĚSTÍ, nar. 27.05.1957, a to: 



Členský podíl v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Bílina, se sídlem Čapkova 

847, 418 01 Bílina, IČ 00527084, se kterým je spojeno právo užívat byt č. 132 na adrese Tylova 

301, Bílina. 

Jedná se o členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo užívat byt o velikosti 

2+1, umístěný ve 3.NP bytového domu s 1 podzemním podlažím a 4 nadzemními podlažími, 

samostatně stojícího v jeho vstupu č.p. 301 v ulici Tylově v Bílině. Stav bytu je původní. Dům je 

napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvod el. energie a dálkovod ÚT a TUV. 

Dokumentaci k bytu včetně znaleckého posudku si lze prostudovat na Exekutorském úřadě v 

Teplicích vždy v úřední dny (pondělí a středa od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 15.00 hodin) nebo získat v 

elektronické podobě na vyžádání na adrese E-podatelna@exekutorskyurad.cz. Dražební vyhláška je 

spolu s dokumentací zveřejněna na internetových stránkách http://www.portaldrazeb.cz a 

http://exekutorskyurad.cz v sekci Dražby nemovitostí. 

III. 

 Usnesení soudního exekutora (dražební vyhláška) ze dne 14.2.2020 vydaným pod č.j. 

2461/15-670, kterým byla nařízena dražba nemovitých věcí popsaných v bodě II. tohoto usnesení, 

nabyla právní moci dnem 2.3.2020 . 

 

P o u č  e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

 V Teplicích dne 23.07.2020 

 

         

         

        Mgr. Martin Svoboda, 

        soudní exekutor 

 

Rozdělovník: 

- THI HUNG LAIOVÁ, Tylova 301, 418 01  Bílina - Újezdské Předměstí - , nar. 01.10.1973 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00  Praha 3, IČ: 

41197518 

- JOSEF LEGEŇ, TYLOVA 301, 418 01  BÍLINA - ÚJEZDSKÉ PŘEDMĚSTÍ, nar. 27.05.1957 

- Stavební bytové družstvo Bílina, Čapkova 847, 418 01  Bílina, IČ: 00527084 

 

 

- vyvěsit na listinné úřední desce Exekutorského úřadu Teplice 

- vyvěsit na elektronické úřední desce Exekutorského úřadu Teplice 

- zveřejnit na portálu http://www.portaldrazeb.cz (Centrální evidence exekucí) 

 

 

Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 692/3, 415 01  Teplice 

tel: 776 078 767, 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., variabilní symbol: 

246115 

úřední hodiny: PO, ST 9-12, 13-15 hod. IČ: 67199330, DIČ: CZ7304032879 
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