Mgr. Kateřina Skoupá, soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín,
podatelna@exekuce-hodonin.cz, www.exekuce-hodonin.cz, IDDS gqwt442

166 EX 561/15-240

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
(podle § 336p odst. 1 a 2 o.s.ř. ve spojení s § 52 e. ř.)

Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Hodonín, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení, jež vydal Okresní soud v Hodoníně dne 14.1.2016, č. j. 42 EXE 29/2016-10, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: blok na pokutu: č.j.E 0350332 série GE/2013,
který vydal Městská policie Hodonín dne 6.3.2015 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne
6.3.2015, blok na pokutu: č.j.E 0325634 série GE/2013, který vydal Městská policie Hodonín dne 11.3.2015
a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 11.3.2015, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
1. Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ:00284891, VS 9153009360
ve výši 2 000,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
2. Ondřej Varmuža, Seifertova 3027/3, 695 01 Hodonín, r.č.940330/4207, adresa pro doručování:
Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou,

oznamuje:
o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení
prodejem nemovitostí povinného:
I. Seznam přihlášených pohledávek:
Výše
Skupina
Pohledávka oprávněného
pohledávky
sdělená
Pořadí sdělené věřitelem
(Kč)
věřitelem
IV. (§337c
2 000,00 Kč
odst. 1 písm.
28.12.2015
Město Hodonín
d)

A.

Přihlášený věřitel

Výše
pohledávky
(Kč)

Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna

25 310,00

Skupina
sdělená
věřitelem
VI. (§337c
odst. 1 písm.
f)

Pořadí sdělené věřitelem

19.6.2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byl doručen
listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost, vyhotovená v
elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vyhotovil,
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá účastníkovi řízení v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

B.

Štěpán Hájek

106 632,00

C.

Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský
úřad Nový Jičín

6 655,00 Kč

IV. (§337c
odst. 1 písm.
d)
IV. (VIII.)
(§337c odst. 1
písm. d)

22.11.2017
22.11.2017
(27.2.2018)

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:
- žádná přihláška nebyla odmítnuta
III. Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je odmítne:
- nejsou
Poučení:

Přihlášení věřitelé se poučují o tom, že s odkazem na § 52 e.ř., podle § 336b odst. 4, písm. b)
o.s.ř. mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne zveřejnění
tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo
nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo.
Přihlášení věřitelé jsou s odkazem na § 52 e.ř., podle § 336f odst. 5 o.s.ř. povinni
bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po
jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce s
odkazem na § 52 e.ř., podle 336f odst. 4 o.s.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně
(viz. oddíl III. shora). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor
oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní
exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí
je, že nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do
její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované
podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným
později se nepřihlíží.

V Hodoníně dne 1.10.2015

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor

