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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou 
vedením  exekuce na základě exekučního titulu - platebního rozkazu č.j. 2115 C 4/2015-56 ze dne 16.02.2015 vydaného 
Městským soudem v Brně, který nabyl právní moci dne 01.04.2015 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Intrum Czech, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1216/46, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 27221971,
práv. zast. advokátem Mgr. Robert Lukeš, advokát, se sídlem 7. května 1109/26, Praha 4, PSČ: 
140 00, IČ: 66246105

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Miroslav Havlíček
bytem Padělek č.p. 275, Jimramov, PSČ: 592 42, dat.nar.: 18.06.1977

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 77.256,66 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků z prodlení ve výši 8% ročně z částky 92.813,66 Kč ode dne 12.10.2014 do zaplacení
nákladů exekuce

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 
                                      
1/ Exekutorský úřad Plzeň – město,  Mgr. Ing. Jiří PROŠEK, soudní exekutor, se sídlem  Dominikánská 13/8, 301 00 
Plzeň, oprávněný Česká pojišťovna, a.s.,  ve výši 7.865,- Kč, kdy rozhodným dnem je 09.03.2018, což je den, kdy bylo 
zahájeno exekuční řízení, 4. skupina

Přihláška č.l. 81 doručena dne 27.07.2018.

2/ BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž,  Francie,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Obchodním soudem v Paříži  pod č.  542  097 902 (1954B09790),  jednající  v  České republice  prostřednictvím BNP 
Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, odd. A, vl. 77003, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, ve výši 24.979,93 Kč s přísl., 
rozhodné datum doručení exekučního návrhu (35 EX 63/18) – dne 30.01.2018, 4. skupina

Přihláška č.l. 86 doručena dne 14.08.2018

3/ AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo: 341 
86 049, zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem, ve výši 18.843,26 Kč s přísl., rozhodné datum doručení 
exekučního návrhu (067 EX 28127/16) – dne 07.09.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 91 doručena dne 15.08.2018

4/  Česká pojišťovna a.s.,  IČ: 452 72 956, se sídlem: Spálená 75/16, 113 06 Praha 1, zast. Mgr. Josefem Veverkou, 
advokátem,  ve  výši  35.034,-  Kč  s přísl.,  rozhodné  datum  doručení  exekučního  návrhu  (134  EX  02416/18)  –  dne 
09.03.2018, 4. skupina

Přihláška č.l. 95 doručena dne 24.08.2018.

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 04.09.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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