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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Semilech  vedením  
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 52 C 557/2014 - 13 ze dne 15.10.2014 vydaného Obvodním 
soudem pro Prahu 1, který nabyl právní moci dne 17.12.2014 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky 
 
oprávněného: COFIDIS s.r.o. 

se sídlem Bucharova 1423/6, Praha, PSČ: 158 00, IČ: 27179907, 
práv. zast. advokátem Mgr. Jiří Sita, advokát, se sídlem Rybná 682/14, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 
71330593 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Blanka Mazánková 

bytem Ktová č.p. 62, Ktová, PSČ: 512 63, dat.nar.: 05.01.1962 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 13.700,68 Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 27.910,58 Kč ode dne 19.01.2014 do zaplacení 
nákladů soudního řízení ve výši 13.118,80 Kč,   
 
Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky:  
                                       
 
1) INVESA s.r.o., IČ: 28544293, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, K Brance 1171/11, PSČ: 155 00, ve výši 362.487,38 Kč, 

rozhodné datum 17.05.2013 – vznik zástavního práva, 4.skupina.  
Přihláška č.l. 80 doručena dne 21.05.2018. 
 
 

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 13.06.2018 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


