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Výzva k vyčíslení přihlášených pohledávek
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 §
336k odst. 1 o.s.ř.,
vyzývá všechny přihlášené věřitele do řízení prodejem nemovitých věcí povinného vedeným pod shora
uvedenou spisovou značkou, aby do 15 dnů ode dne vyvěšení této výzvy vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání
dražby (ust. § 336k odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř.).
Dražba při níž byl udělen příklep se konala dne 19.12.2019. Řádně vyčíslená pohledávka musí obsahovat údaj o
celkové výši přihlášené pohledávky (vyčíslené ke dni konání dražby s udělením příklepu), jakožto i údaje o struktuře
přihlášené pohledávky, tj. uvedení
- výše přihlašované jistiny,
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení celkem ke dni konání dražby,
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení za poslední tři roky před dražebním jednáním,
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení starších tří let před dražebním jednáním,
- výše dalšího příslušenství, případně nákladů řízení. V Brně dne 13.8.2015
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele
povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním
právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř.. Z povinnosti prokázat pohledávky listinami plyne požadavek, že
tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále, v úředně ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované
listiny. Přihláška pohledávky musí být v uvedené lhůtě soudnímu exekutorovi doručena. K přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).

V Brně dne 19.12.2019
Mgr. Martin Kubena
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vítem Novozámským

