
Č.j.: 137Ex 8031/17-80
Ev.č. opr.1196365

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Přerově  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 7 C 146/2016 - 31 ze dne 20.07.2016 vydaného Okresním soudem 
v Přerově, který nabyl právní moci dne 14.09.2016 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Air Bank a.s.
se sídlem Evropská 2690/17, Praha, PSČ: 160 00, IČ: 29045371

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Ivo Běhal
bytem Masarykovo náměstí č.p. 13, Brodek u Přerova, PSČ: 751 03, dat.nar.: 28.05.1989

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 269.858,12 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků ve výši 12.045,49 Kč,
úroků ve výši 18.9% ročně z částky 91.587,95 Kč ode dne 12.10.2015 do zaplacení,
úroků ve výši 18.9% ročně z částky 28.317,48 Kč ode dne 12.10.2015 do zaplacení,
úroků ve výši 21.9% ročně z částky 132.660,13 Kč ode dne 12.10.2015 do zaplacení,
úroků ve výši 23.9% ročně z částky 17.292,56 Kč ode dne 12.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 91.587,95 Kč ode dne 22.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 28.317,48 Kč ode dne 22.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 132.660,13 Kč ode dne 22.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 17.292,56 Kč ode dne 22.10.2015 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 10.795,- Kč,  

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 

1/  Českomoravská  stavební  spořitelna,  a.s.,  IČ:  49241397,  se  sídlem  Vinohradská  3218/169,  100  00  Praha  10, 
společnost  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze,  oddíl  B,  vložka  2117,  právně 
zastoupen:  Mgr. Markem Lošanem,  advokátem, ve výši  490.994,42 Kč s přísl, rozhodné datum doručení exekučního 
návrhu (203 Ex 42380/17) – dne 11.2.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 63 doručena dne 30.01.2018.

2/  Petr  Nezhyba,  nar.  09.02.1987,  bytem  tř.  generála  Janouška  2491/35,  750  02  Přerov,  zast.  Mgr.  Zuzanou 
Kožnárkovou, advokátkou, ve výši 600.000,- Kč s přísl., rozhodné datum vzniku ZP – dne 11.11.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 66 doručena dne 13.02.2018.

3/ JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., IČ: 292 16 842, se sídlem U Vlečky 1749/4, Modřany, 143 00, právně zastoupen: 
JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši 555.057,79 Kč s přísl. rozhodné datum doručení exekučního návrhu 
(139EX 13582/17) – dne 23.08.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 72 doručena dne 13.02.2018.                                 

P o u č e n í: Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a 
to nejpozději  do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř.,  nebo v téže lhůtě žádat,  aby k  
rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží. 
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit  soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky,  ke kterým došlo po jejím 
doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

V Brně dne 15.02.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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