
 
 

Č.j.: 137Ex 10291/14-55 
Ev.č. opr.51301446 

 
 
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Jeseníku  vedením  
exekuce na základě exekučního titulu - příkazu č.j. 117618/2009-631/vyř.-BeM ze dne 19.11.2010 vydaného Českým 
telekomunikačním úřadem, odbor pro oblast Praha, který nabyl právní moci dne 30.12.2010 a je vykonatelný   ve věci 
uspokojení pohledávky 
 
oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha, PSČ: 149 00, IČ: 64949681, 
práv. zast. advokátem Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha, 
PSČ: 170 00, IČ: 71445579 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Vladimír Fárek 

bytem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ: 790 01, dat.nar.: 16.05.1950 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 5.543,50 Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroky z prodl. ve výši 7% ročně z částky 1.406,50 Kč ode dne 08.05.2007 do zaplacení, 
úroky z prodl. ve výši 7% ročně z částky 1.407,50 Kč ode dne 06.06.2007 do zaplacení, 
úroky z prodl. ve výši 7% ročně z částky 1.353,50 Kč ode dne 13.07.2007 do zaplacení, 
úroky z prodl. ve výši 7% ročně z částky 1.376,- Kč ode dne 06.08.2007 do zaplacení 
nákladů soudního řízení ve výši 222,- 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: žádní 
                                       
 
 
 

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 23.10.2018 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


