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Ev.č. opr.15006202, 848658

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský  úřad  Brno-venkov,  pověřený  Okresním  soudem  Brno  -  venkov 
vedením   exekuce  na  základě  exekučního  titulu  -  platebního  rozkazu č.j.  EPR 80467/2015 - 5 ze  dne  07.08.2015 
vydaného  Okresním soudem Brno  -  venkov, který  nabyl  právní  moci  dne  15.10.2015 a  elektronického  platebního 
rozkazu EPR 198996/2015 - 5,  ze  dne  13.11.2015 Okresního  soudu  Brno  -  venkov,  který  nabyl  právní  moci  dne 
08.12.2015 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:

Petr Vyšinka
bytem Na Královkách 932/14, Kuřim, PSČ: 664 34, dat.nar.: 08.01.1985

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 3.050,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 17.09.2014 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 1.525,- Kč ode dne 26.02.2015 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 2.978,- Kč,  
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/ KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČO: 48150029, zast. JUDr. Ladislavem Hostýnkem, 
advokátem, ve výši 1.438,- Kč s přísl., rozhodné datum zahájení exekuce (164 EX 3611/17) - dne 21.09.2017

Přihláška č.j. 88 doručena dne 12.09.2018.

2/  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, 
Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

- ve výši 5.000,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu, tj. 04.06.2015, 4. skupina
- ve výši 19.610,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 25.09.2018, 6. skupina 
- ve výši 7.233,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 25.09.2018, 6. skupina

Přihláška č.j. 95 doručena dne 25.09.2018.

3/ Exekutorský úřad Praha 7, soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, 
ve výši 6.655,- Kč

- v případě, že v rozvrhu výtěžku dražby bude v plné výši uspokojena pohledávka oprávněného na základě výše 
specifikovaného exekučního titulu, a to včetně jejího příslušenství, žádá soudní exekutor bez ohledu na ostatní 
položky výše uvedené, aby spolu s pohledávkou oprávněného byly ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
119/2001 Sb. uspokojeny výše vyčíslené hotové výdaje soudního exekutora včetně DPH

- rozhodné datum doručení přihlášky – dne 25.09.2018, 8. skupina

Přihláška č.j. 99 doručena dne 09.10.2018.

4/ Město Zruč nad Sázavou, se sídlem Zámek č.p. 1, 28522 Zruč nad Sázavou, IČ 00236667, právně zastoupený JUDr.  
Hanou Záveskou, advokátkou, ve výši 1.984,- Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (063 EX 1853/17) – dne 
11.09.2017, 4. skupina

Přihláška č.j. 110 doručena dne 10.10.2018.

5/ CREDIT INKASO s.r.o., se sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 422/20, PSČ 301 00, IČ: 29084890, právně zastoupen 
JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 632,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (091 EX 
04927/17) – dne 22.08.2017, 4. skupina



Přihláška č.j. 112 doručena dne 10.10.2018.

6/ CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, právně zastoupen:
Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, ve výši 4.958,82 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (067 
EX 23074/16) – dne 02.08.2016, 4. skupina

Přihláška č.j. 117 doručena dne 16.10.2018.

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 18.10.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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