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Oznámení o přihlášených pohledávkách
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno se sídlem Bratislavská 73, 602 00
Brno, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal MĚSTSKÝ SOUD V BRNĚ dne
27.05.2019, č.j. 75 EXE 853/2019-12, jímž byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného
usnesení Krajského soudu v Brně dne 14.01.2019, č.j. 20 Co 396/2018 k uspokojení pohledávky
oprávněného 1/ Jarmila Vorlová, bytem Stráně 829/103, Dolní Kounice, PSČ: 664 64, RČ: 455523/427;
2/ Marta Šafaříková, bytem Závodského 9, Brno, PSČ: 636 00, proti povinnému Irena Hrdličková,
bytem Jezuitská 8/5, Brno, PSČ: 602 00, RČ: 525109/080, ve výši 89.136,- Kč s příslušenstvím
v souladu s ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř., činí oznámení o
přihlášených pohledávkách, o nichž exekutor rozhodne v rámci rozvrhu nejvyššího podání
dosaženého dražbou níže označené nemovitosti, konané dne 19.12.2019, při níž bylo dosaženo
výtěžku ve výši 380.000,-Kč.
Označení vydražené nemovitosti:

1) Věřitel: Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení správy poplatku za komunální
odpad, Kounicova 67, 601 67 Brno
Předložené listiny: výkaz nedoplatků SČ/5151/14/2019/VN
rozhodnutí SČ/5151/142/2015/ZP
vyrozumění o právní moci SČ/5151/142/2015/ZP PM
Pověření z 2.8.2018
Výše pohledávky: 8.625,- Kč
Sdělení věřitele o zařazení do skupiny:
část pohledávky ve výši 3.675,- Kč - 4. skupina dle ust. § 337c odst. 1 písm.d) o.s.ř.
část pohledávky ve výši 4.950,- Kč – 6.skupina dle ust. § 337c odst. 1 písm.f) o.s.ř
Sdělení věřitele o pořadí ve skupině (skutečnosti rozhodné pro pořadí):
část pohledávky ve výši 3.675,- Kč - den vzniku zástavního práva ( 11.8.2015)
část pohledávky ve výši 4.950,- Kč – den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi
Přihlášky, které byly odmítnuty:
- Žádné přihlášky odmítnuty nebyly
Přihlášky, o kterých doposud nebylo rozhodnuto dle ust. § 336f odst. 4 o.s.ř.:
- Soudní exekutor takové přihlášky neeviduje.

Poučení:
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a věřitelé povinného, mohou
popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do
15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty
bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádostem o jednání učiněným později se nepřihlíží. (§ 336b odst. 4
písm b) o.s.ř.)
Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým
došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)

V Brně dne 19.12.2019

Mgr. Martin Kubena
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vítem Novozámským

