
Č.j.: 137Ex 7770/16-238

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Uherském Hradišti 
vedením   exekuce  na  základě  exekučního  titulu  -  rozsudku č.j.  18  T  114/2015-533 ze  dne  14.04.2016 vydaného 
Okresním soudem v Uherském Hradišti, který nabyl právní moci dne 14.04.2016 a je vykonatelný   ve věci uspokojení 
pohledávky

oprávněného: HOPE SPORT s.r.o.
se sídlem U Nádraží 1765, Uherský Brod, PSČ: 688 01, IČ: 26300486,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Holub, advokát, se sídlem Kopečná 940/14, Brno, PSČ: 602 
00, IČ: 14629771

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
Jiří Kroča

bytem Janáčkova č.p. 1677, Staré Město, PSČ: 686 03, dat.nar.: 28.06.1976, IČ: 68714335
2

. 
Tomáš Salvet 

bytem Přívozní 1600/2B, Praha, PSČ: 170 00, dat.nar.: 15.08.1968 
3

. 
Jindřich Vintr 

bytem Masarykovo Náměstí č.p. 19, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, dat.nar.: 28.11.1956, IČ: 
71763449 

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 239.386,55 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
nákladů této exekuce
 

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 
                                      
Dne 29.01.2018 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 181

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, Otakarova 1073, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 
celkem ve výši 48.419,76 Kč

- ve výši 47.343,51 Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne 16.05.2016, 4. skupina
- ve výši 1.076,25 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 29.01.2018, 6. skupina

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 21.08.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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