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166 EX 71/13-117

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 Brno-venkov, pověřený provedením exekuce
podle vykonatelného exekučního titulu: usnesení: č.j.107 EX 863/06-41, který vydal JUDr. Lubomír Zálešák,
Exekutorský úřad Hodonín dne 15.8.2011 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 20.9.2011,
usnesení: č.j.12Co 50/2012, který vydal Krajský soud v Brně dne 22.10.2012 a který se stal pravomocným a
vykonatelným dne 3.12.2012, k uspokojení pohledávky

oprávněného:
1. JUDr. Lubomír Zálešák, Cornovova 45, 618 00  Brno, IČ 47392584, sp. zn. 107 EX 863/06

ve výši  7 800,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,

proti povinnému:
2. Jiří Ilčík, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín, nar. 26. 10. 1957,

o z n a m u j e :

o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení
prodejem nemovitostí povinného:

I. Seznam přihlášených pohledávek:

Pohledávka oprávněného
Výše

pohledávky
(Kč)

Skupina sdělená věřitelem Pořadí sdělené
věřitelem

JUDr. Lubomír Zálešák 7 800,00
IV.

(§337c odst. 1 písm. d) o.
s. ř.)

1. 3. 2013

Přihlášený věřitel
Výše

pohledávky
(Kč)

Skupina sdělená věřitelem Pořadí sdělené
věřitelem

A.

JUDr. Jan Fendrych,
soudní exekutor,
Exekutorský úřad Praha 2,
sp. zn. 132 EX 2074/16

7 865,00

IV. (4 235,00 Kč)
+

VIII. (3 630,00 Kč)
(nebo VIII. 7 865,00 Kč)
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb.; § 337c odst. 1 písm.

d) a h) o. s. ř.)

16. 11. 2016
(4 235,00 Kč)

+ (3 630,00 Kč)
(nebo 7 865,00

Kč 22. 12. 2022)

B. Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky 52 415,00 IV.

(§ 337c odst. 1 písm. d) o. 26. 10. 2010



s. ř.)

C.

UNIQA pojišťovna, a. s.
IČ 49240480
zast. Mgr. Radkem Kocourkem,
advokátem

27 517,33

IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.

d) o. s. ř.)

13. 1. 2017

D.

SECAPITAL S. a. r. l.
IČ 00108305
zast. Mgr. Karlem Volfem,
advokátem

19 075,44

IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.

d) o. s. ř.)

6. 11. 2012

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:
-  žádná přihláška nebyla odmítnuta

III. Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je odmítne:
-  nejsou

P o u č e n í :  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 Brně dne 23. 1. 2023

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor
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