Č.j.: 137Ex 7753/13-125
Ev.č. opr.8274EX6613
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Rychnově nad
Kněžnou vedením exekuce na základě exekučního titulu - výkazu nedoplatků č.j. 6641200308 ze dne 17.07.2012
vydaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královehradecký a
Pardubický kraj, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro
Královehradecký a Pardubický kraj
se sídlem Palackého 698, Rychnov nad Kněžnou, PSČ: 516 01, IČ: 41197518
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1. Michael Petr
bytem Zámecká č.p. 65, Opočno, PSČ: 517 73, dat.nar.: 29.08.1972
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 34.922,- Kč, a jejího příslušenství, tj.
penále ve výši 25.374,- Kč
Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto
pohledávky:
1)

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Praha 6, Čs. Armády 20, zastoupený
JUDr. Jiřím Štaidlem, advokátem, ve výši 10.568,-Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu dne
2.3.2016, 3. sk.

Přihláška č.l. 48 doručena 23.3.2016
2)

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Malé Náměstí 11, ve
výši 868,83,-Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky dne 12.4.2018, 8. sk

Přihláška č.l. 85 doručena dne 12.4.2018
3)

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů,
z.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, zastoupená Mgr. Martinem Pokorným, ve výši 5.984,66,-Kč
s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky dne 18.4.2018, 7. sk

Přihláška č.l. 89 doručena dne 18.4.2018
4)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Hořická
1710/19a, ve výši 168.772,-Kč, z toho ve výši 37.776,-Kč rozhodné datum vznik zástavního práva dne
24.2.2011, 4. sk. a ve výši 130.996,-Kč rozhodné datum doručení přihlášky dne 16.5.2018, 7.sk

Přihláška č.l. 95 doručena dne 16.5.2018
5)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Hořická
1710/19a, ve výši 57.458,-Kč s přísl., z toho 17.905,-Kč rozhodné datum doručení návrhu dne 30.8.2018, 4 sk.
a ve výši 10.901,-Kč rozhodné datum doručení exekučního návrhu dne 21.11.2013, 4.sk a ve výši 28.652,-Kč
rozhodné datum doručení přihlášky dne 17.5.2018, 7. sk.

Přihláška č.l. 96 doručena dne 17.5.2018
6)

Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova
1433, ve výši 1.044.304,26,-Kč s přísl. z toho pro částku 34.786,-Lč rozhodné datum vznik zástavního práva
dne 4.4.2018, 4. sk.

Přihláška č.l. 113 doručena dne 18.5.2018
7)

Finanční úřad pro Královohradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1497, ve výši 221.657,57,-Kč s přísl., z toho ve výši 1.409,-Kč, rozhodné datum vznik

zástavního práva dne 19.1.2015, 4. sk., ve výši 207.248,57,-Kč rozhodné datum vznik zástavního práva dne
21.2.2018, 4. sk., ve výši 13.000,-Kč rozhodné datum doručení přihlášky dne 21.5.2018, 7. sk.
Přihláška č.l. 115 doručena dne 21.5.2018

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 22.05.2018
JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

