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Ev.č. opr.16000600, 513469

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián, Exekutorský úřad  Brno-venkov,  pověřený  Městským soudem v Brně  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 17 C 56/2015-23 ze dne 23.11.2015 vydaného Městským soudem v 
Brně, který nabyl právní moci dne  07.12.2015 a  rozsudku 48 C 231/2015-20, ze dne  19.01.2016 Městského soudu v 
Brně, který nabyl právní moci dne 08.02.2016 a rozsudku 31C77/2016-21, ze dne 20.07.2016 Městského soudu v Brně, 
který nabyl právní moci dne 05.09.2016 a elektronického platebního rozkazu EPR 249566/2016 - 5, ze dne 05.12.2016 
Městského soudu v Brně, který nabyl právní moci dne  02.02.2017 a  rozsudku 15 C 251/2016-23, ze dne  15.03.2016 
Městského soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 02.05.2017 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem Hlinky 151, Brno, PSČ: 656 46, IČ: 25508881,
práv. zast. advokátem Mgr. Michael Buchlovský, advokát, se sídlem Kopečná 987/11, Brno, 
PSČ: 602 00, IČ: 64330923

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
Alena Galušková

bytem Burešova 615/6, Brno, PSČ: 602 00, dat.nar.: 10.11.1957

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 6.100,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 17.05.2014 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 04.11.2013 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 21.04.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 01.05.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 28.07.2016 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 10.03.2016 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 9.290,25 Kč,  

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

1) O2  Czech  Republic  a.s.,  se  sídlem  Za  Brumlovkou  266/2,  Praha  4  –  Michle,  zastoupená  JUDr.  Janou 
Kubištovou, CSc., advokátkou, ve výši 21.617,50,-Kč s přísl.,  rozhodné datum doručení návrhu na zahájení 
exekuce dne 24.7.2009, 4. sk. 

Přihláška č.l. 221 doručena dne 24.4.2018

2) KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., se sídlem Rašínova 692/4, Brno – město, IČ: 60751070, ve 
výši 42.711,89,-Kč s přísl., rozhodné datum doručení návrhu na zahájení exekuce dne 3.9.2012, 4. sk. 

Přihláška č.l. 222 doručena dne 10.5.2018

3) EOS KSI  Česká republika,  s.r.o.,  se sídlem Novodvorská  994,  Praha 4,  IČ:  251117483,  zastoupená Mgr. 
Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M, advokátkou, ve výši 40.512,56,-Kč s přísl., rozhodné datum doručení 
návrhu na zahájení exekuce dne 28.6.2012, 4. sk. 

Přihláška č.l. 226 doručena dne 22.5.2018
                                  

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 24.05.2018

JUDr. Petr Kocián



soudní exekutor
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