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Ev.č. opr.212751180

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Karlových Varech 
vedením  exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 43 C 72/2015-13 ze dne 27.03.2015 vydaného Okresním 
soudem v Karlových Varech, který nabyl právní moci dne 29.04.2015 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Tomiha s. r. o.
se sídlem 28. října 438/219, Ostrava, PSČ: 709 00, IČ: 29446767,
práv. zast. advokátem Mgr. David Jünger, advokát, se sídlem 28.října 219/438, Ostrava, PSČ: 
709 00, IČ: 66250731

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
Martin Vraný

bytem Karlovarská č.p. 401, Pernink, PSČ: 362 36, dat.nar.: 02.02.1979

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 27.832,47 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků ve výši 24% ročně z částky 25.291,86 Kč ode dne 27.09.2013 do zaplacení,
úroků ve výši 29% ročně z částky 2.540,61 Kč ode dne 11.02.2014 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 25.291,86 Kč ode dne 27.09.2013 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 2.540,61 Kč ode dne 11.02.2014 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 2.566,- Kč,  

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 
                                      
1. Dne 20.09.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 71
Oprávněný: Hypoteční banka, a.s., Radlická 150/333,Praha 5,150 57

pro pohledávku ve výši 767.805,81 Kč

2. Dne 13.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 81
Oprávněný: Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, Tusarova 25,  
170 00 Praha 7

pro pohledávku 7.865,- Kč

3. Dne 13.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 75
Oprávněný: Česká kancelář pojistitelů, IČO 70099618, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
právně zast.  Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

pro pohledávku 10.853,85 Kč

4. Dne 15.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 89
Oprávněný: MONETA Money Bank, a.s., (dříve GE Money Bank, a.s.), IČ: 25672720, se sídlem 
Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle
právně zast.  JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem, AK Brož&Sokol&Novák s.r.o., 120 00 Praha 2, 
Sokolská 60

pro pohledávku 89.837,36 Kč 

5. Dne 21.11.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 90
Oprávněný: REALBOHEMIA a.s., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5

pro pohledávku 4.144,64 Kč



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 06.06.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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