Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439 ID datové schránky: tfsg8mx
Číslo jednací: 040 EX 4442/15-164
Značka oprávněného: 5600020212, 5600018308
Ve Zdíkově dne 26. dubna 2022

Oznámení o přihlášených pohledávkách
V exekuční věci oprávněného: Česká republika - Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3,
383 01 Prachatice, IČ: 00024678, proti povinnému: Růčka Petr, nar. 19.02.1983, bytem nám. Svobody č.p.
18, 389 01 Vodňany, k uspokojení pohledávky 4.000,- Kč s příslušenstvím soudní exekutor oznamuje, o
kterých přihlášených pohledávkách rozhodne při rozvrhu:
I.

1.

Přihlášky pohledávek ke dni konání první dražby:

-

SONSTAV s.r.o.
ve výši 52.043,24 Kč
skupina 4.
pořadí první
exekuční návrh podán dne 05.11.2010
č. l. –79- ex. spisu

-

Město Strakonice
ve výši 2.331,- Kč
skupina 4.
pořadí druhé
exekuční návrh podán dne 11.05.2011
č. l. –58- ex. spisu

-

Město Strakonice
ve výši 2.331,- Kč
skupina 4.
pořadí třet
exekuční návrh podán dne 26.05.2011
č. l. –58- ex. spisu

-

Tessile ditta services a.s.
ve výši 2.555,82 Kč
skupina 4.
pořadí čtvrté
exekuční návrh podán dne 31.01.2012
č. l. –95- ex. spisu

2.

3.

4.

5.
-

Capital Recovery Trust a.s.
ve výši 1.936,- Kč
skupina 4.
pořadí páté
exekuční návrh podán dne 05.12.2012
č. l. –96- ex. spisu

-

Oprávněný
ve výši 4.100,- Kč
skupina 4.
pořadí šesté
exekuční návrh podán dne 24.11.2015

-

ČR - Okresní soud v Českých Budějovicích
ve výši 2.000,- Kč
skupina 4.
pořadí sedmé
exekuční návrh podán dne 02.06.2016
č. l. –146- ex. spisu

-

Hlavní město Praha
ve výši 600,- Kč
skupina 4.
pořadí osmé
exekuční návrh podán dne 05.06.2017
č. l. –94- ex. spisu

-

FIDENTIA s.r.o.
ve výši 9.792,08 Kč
skupina 4.
pořadí deváté
exekuční návrh podán dne 25.08.2017
č. l. –101- ex. spisu

-

Město Vodňany
ve výši 13.332,00 Kč
skupina 4.
pořadí desáté
exekuční návrh podán dne 12.12.2017
č. l. –100- ex. spisu

-

MIDESTA s.r.o.
ve výši 8.712,43 Kč
skupina 4.
pořadí jedenácté
exekuční návrh podán dne 09.07.2018
č. l. –150- ex. spisu

-

Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.
ve výši 22.952,69 Kč
skupina 4.
pořadí dvanácté

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

exekuční návrh podán dne 17.05.2019
č. l. –156- ex. spisu

-

Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.
ve výši 4.918,19 Kč
skupina 4.
pořadí třinácté
exekuční návrh podán dne 03.01.2020
č. l. –156- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor
ve výši 7.865,- Kč
skupina 8.
pořadí první
doručeno soudnímu exekutorovi dne 23.04.2019
č. l. –57- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor
ve výši 911,74 Kč
skupina 8.
pořadí druhé
doručeno soudnímu exekutorovi dne 03.01.2020
č. l. –75- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
ve výši 6.655,- Kč
skupina 8.
pořadí třet
doručeno soudnímu exekutorovi dne 15.05.2020
č. l. –88- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor
ve výši 6.655,- Kč
skupina 8.
pořadí třet
doručeno soudnímu exekutorovi dne 15.05.2020
č. l. –86- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutor
ve výši 6.655,- Kč
skupina 8.
pořadí páté
doručeno soudnímu exekutorovi dne 18.05.2020
č. l. –89- ex. spisu

-

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor
ve výši 6.655,- Kč
skupina 8.
pořadí páté
doručeno soudnímu exekutorovi dne 18.05.2020
č. l. –91- ex. spisu

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
-

Exekutorský úřad Praha 7, Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor
ve výši 4.235,- Kč
skupina 8.
pořadí sedmé
doručeno soudnímu exekutorovi dne 21.05.2020
č. l. –93- ex. spisu

II.
-

Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty:

žádné

III.
Přihlášky pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda budou
odmítnuty:
-

žádné

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích
Poučení:
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, další věřitelé a povinný mohou popřít
přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne zveřejnění tohoto oznámení 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 tm způsobenou.

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitost, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních
služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439 ID datové schránky: tfsg8mx
Číslo jednací: 040 EX 3356/18-55
Značka oprávněného: 5300488418 PR, 5100061318 PR
Ve Zdíkově dne 26. dubna 2022

Oznámení o přihlášených pohledávkách
V exekuční věci oprávněného: Česká republika - Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 120 00
Praha-Nové Město, IČ: 00215660, proti povinnému: IPRO, s.r.o. "v likvidaci", IČ: 25620827, se sídlem
Bartultovice č.p. 86, 793 99 Vysoká-Bartultovice, k uspokojení pohledávky 1.078.487,- Kč s příslušenstvím
soudní exekutor oznamuje, o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne při rozvrhu:
I.

1.

Přihlášky pohledávek ke dni konání první dražby:

-

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚP Ostrava II
ve výši 6.370,- Kč
skupina 4.
pořadí první
zástavní právo ze dne 09.05.2018
č. l. –50- ex. spisu

-

Oprávněný
ve výši 1.078.787,- Kč
skupina 4.
pořadí druhé
exekuční návrh podán dne 20.11.2018

-

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚP Ostrava II
ve výši 3.000,- Kč
skupina 6.
pořadí první
doručeno soudnímu exekutorovi dne 15.03.2022
č. l. –50- ex. spisu

2.

3.

II.
-

Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty:

žádné

III.
Přihlášky pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda budou
odmítnuty:
-

žádné

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích
Poučení:
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, další věřitelé a povinný mohou popřít
přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne zveřejnění tohoto oznámení 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.

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních
služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439 ID datové schránky: tfsg8mx
Číslo jednací: 040 EX 4442/15-162
Značka oprávněného: 5600020212, 5600018308

Usnesení
Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor Exekutorského úřadu Prachatice, se sídlem Zdíkov č.p. 79,
384 72 Zdíkov, Česká republika na základě pověření vedením exekuce Okresního soudu ve Strakonicích
ze dne 10.12.2015, č.j. 17EXE411/2015-11, rozhodl v exekuční věci oprávněného: Česká republika Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 01 Prachatice, IČ: 00024678, proti povinnému: Růčka
Petr, nar. 19.02.1983, bytem nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany, k uspokojení pohledávky 4.000,- Kč
s příslušenstvím
takto:
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli, kterým je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
příklep ke spoluvlastnickému podílu povinného ve výši 1/3 na vydražených nemovitých věcech:

za nejvyšší podání 281.000,- Kč.
II.

Lhůta k zaplacení doplatku nejvyššího podání ve výši 241.500,- Kč se stanoví do 10 dnů
ode dne právní moci tohoto usnesení, když na nejvyšší podání ve výši 281.000,- Kč byla
započtena vydražitelem složená jistota ve výši 39.500,- Kč.

III.

Povinnému se ukládá, aby vydražené nemovité věci vyklidil do 15 dnů od právní moci
tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.

IV.

Každý, kdo je oprávněn vystupovat jako dražitel, může u soudního exekutora do 15 dnů
ode dne zveřejnění tohoto usnesení písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce
nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než nejvyšší podání, tedy nejméně za částku 351.250,Kč (předražek). Podpis navrhovatele předražku na návrhu musí být úředně ověřen. Navrhovatel
předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení předražek zaplatit.
Předražek lze zaplatit v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu
na adrese Zdíkov 79, 38473 Stachy, nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora
vedený u Českolovenské obchodní banky, a.s. č. ú. 285063450/0300, variabilní symbol 444215;
k předražku zaplacenému tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před uplynutím
stanovené lhůty zjištěno, že došel na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek
zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Odůvodnění:

Při dražbě nemovitých věcí konané dne 26.04.2022 učinil nejvyšší podání vydražitel uvedený ve
výroku I. tohoto usnesení. Jelikož tento vydražitel splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro
udělení příklepu, soudní exekutor mu podle § 336j odst. 1 o.s.ř. udělil příklep. Jelikož vydražitel nevyužil
možnost doplacení nejvyššího podání prostřednictvím úvěru, stanovil soudní exekutor v souladu
s ustanovením § 336j odst. 3 písm. a) o.s.ř. přiměřenou lhůtu k zaplacení doplatku nejvyššího podání,
když na nejvyšší podání ve výši 281.000,- Kč byla započtena vydražitelem složená jistota ve výši 39.500,Kč.
Soudní exekutor zároveň poučil účastníky o možnosti navrhnout předražení nemovitých věcí,
když zároveň vyčíslil minimální výši předražku a lhůtu k jeho navržení.
Podle § 336l odst. 1 o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s
příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po marném uplynutí
lhůty podle výroku IV. tohoto usnesení; byl-li však podán návrh předražku, nemovitou věc s
příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o
předražku.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu (§
69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 2 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15ti dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení prostřednictvím soudního exekutora.

Proti usnesení, kterým byl příklep udělen, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo
do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili
dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých
právech. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby
uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška,
jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání (§ 336k odst. 3 písm. a)
o.s.ř.).
Ve Zdíkově dne 26. dubna 2022
Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních
služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána
tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena
uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž
předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439 ID datové schránky: tfsg8mx
Číslo jednací: 040 EX 4442/15-165
Značka oprávněného: 5600020212, 5600018308
Ve Zdíkově dne 26. dubna 2022

VÝZVA K VYČÍSLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK
V exekuční věci oprávněného: Česká republika - Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 01
Prachatice, IČ: 00024678, proti povinnému: Růčka Petr, nar. 19.02.1983, bytem nám. Svobody č.p. 18, 389
01 Vodňany, k uspokojení pohledávky 4.000,- Kč s příslušenstvím
vyzývá soudní exekutor všechny přihlášené věřitele do exekuce prodejem nemovitých věcí povinného
vedené pod sp. zn. 040Ex4442/15, aby do 15 dnů ode dne vyvěšení této výzvy vyčíslili svoje pohledávky ke
dni konání dražby, tedy ke dni 26.4.2022.
Řádně vyčíslená pohledávka obsahuje údaj o celkové výši přihlášené pohledávky (vyčíslené ke dni
konání dražby), jakožto údaje o struktuře celkové částky (tj. uvedení výše přihlašované jistiny, úroků nebo
úroků z prodlení za poslední tři roky před dražebním jednáním, úroků nebo úroků z prodlení starších tří let,
úroků nebo úroků z prodlení celkem, dalšího příslušenství, nákladů řízení).

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních
služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

