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Povelčákova I4, 779 00, Olomouc
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Etekuční soud: Městslq, soudl, Brně, ýedeno pad čj, 69 \'c 1250.|2a05 3

Usnesení o nařízení dražetlního jednání
(dražební lyhláška - elektronická dražba)

Jii soudni exckutol Mgr, lrrg, Radim Opl§tal Dxekutoíského uřadu v olomouci. v exekuci k proIedeni rykonatelného erekučního
titulu: rozsudku čj. 3l C l17/98-2l ze dnc 08. 10, l 998 vydaného Měslským soudem vBrně, usneseničj, 14 E 10512001-6 ze dne
06,08,200.1 lrydanóho Mčstským soudcnr v Bmě k uspokojení pohledávk_!" v částce 2'l.'ljl,-Kř s přislušenstvím, jžtkož inákladů
exekuce. vedené ve prospčch oprávnčnóho:

JLlDr. \íarie Cilínková, nar. 02,0].l9lj, r.i. 43530]/42o, IČo bbls8500 se sidlcm Na L}-sinách 99/l4, 147 00 Praha 4,
právně zast,: JflDr. }íonika Zoulová, advokátka se sidlem Podolská l26ll03. l47 00 Praha 4

proti povinnému: Níarie IIudcčková, nar, 0,1,05.1962. r,č, 625504/l6ól. b}1em Budějovická 386. 407 47 Viťnsdorí.

jsem v souladu s ust, §52odst. l a§ 69zákonač l20/200l Sb.. o soudních exekutorech a exekučni činnosti (exekuční řád) ao
7měně dalších Zákonů (dálc jcn "e,ř.") a vc vazbč na § 336b zákona č, 99/1963 Sb,. občanský soudni řád, ve znění pozdějšicll
předpisú (dále jen "o,s_ř.") ve věci exckuce proti povinnému na návrh oprá\,něného rozhodl takto:

I.
\f,řizuje §e elektronická dražba, ktcrá §e koná pro§třednic§ím elcktronického systómU dražeb na adrese portálu

$"r§t.eurodrazb}.cZ

Čas zahájení elektronické dražb},je §tanot,en na tlon 07.05.20lj
se začátkem Y l3i00:00 hod., od tohoto okamžiku mohou drazitelé činit podáni

Ukonč€ní €lektronické dražb},je stanoveno na dcn 07.05.20lJ v 14:00:00 hod, Elektronická dražba sc koná do doby, dokud
dra7itcIó čini podáni. nejméné však do okanržiku stanoveného v tomto usneseni.jako okafižiku ukončeni dražby (§ 336i odst, 4
o,s,ř, ve spojeni s§69 exekučniho řádu)- l'okud v posledrrích pčti (j) minulách před stanoveným okamžikem ukončeni
elcktronické držby b),Io učiněno podání, má se Za to. žc drúite!é stále čini podání a okamžik ukončeni elektronické drúb;, se
posou\á o pět (5) minut od okamžiku učiněni poslcdniho podáni, To plati analogicky v případě dalších podání učiněných
kterymkoliv z držitclů, Pokud od posledniho učinčného podání upl},ne pět (5) minut a součirsnč upl)nul okamžik skončcni
eleklronické dťúb),uvcdcný ,\, tomto usnesení, aniž b) b},lo učiněno další podání. má se Za to. žc draziicléjiž nečiní další podáni a
clektronická dražba upl}nutím pěti (j) minu! od posl€dniho podání končí.

IL
Předmětem dražh} jsoo §to nemovité věci:

Nemovilosti zapsané v katastru nemovitos!í pro oklcs f]herské Hradiště. obcc Korytná a katastrální úZcmí Kory!ná- na listu
vlastnicNí č, 768..iako vlastnictví povinného a to:
Pozcm§,:
Pozeml§ \ e zjcdnodušené er idenc i - parce l; pú\,od Pozcm ko\,ý katastr ( P K ) |

Parcela

2893

jlsl

Díl 'Irp Původni kat. ú7emí

\,četně všech součáslí a příslušenstvi,

Popis přednrětu oceněni. \,čclič všcch součiistí a přislušenst!í:
Pozcrrrk) se nacházejimimo zasta\ěné ťýemí obce l'ozernek p.č,l)K 289.] Senach.uív lokalilč Zvané NoVé jotlk), pozemak p,č.PK
3l9l scnachází v lokali{ě Předni ]ouk)- ()ba pozemk) jsou zenčdčlsk) v}uživán},, Jiné v\užití sc ncpřcdpokládá. Na pozemcich
se nenach.iz.]i jinó přcdmě§, oceněni,

Shořa uvedené nemovité věci budou draženv s příslušenst\'ím a součástmi naicdnou iako jcdcn dražcbní celek.
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III.
zDůsob registrrce dražitelů:

Jako dražilel se může elektronické dražb1 účastnit kždá fy7ická i právnická osoba (zájemce). která neni Z dlúby Dloučcna
dle dalšich ustanovení télo drúcbní rl,hlášky. ktcrá scjako drúitcl registruje v elektronickónr drúcbnín s}stimu na

inlcrnelové adťese !]l]a|9u!dl!Zb)-!Z (dále jen ..elektronický dražební s),§tém $-r$v.euřodřazby.cz"). pťoklrc s\ou
totožnost. k této elektronické držbě Se f clcktřonickém dražebním svstému wrvrv,eurodrazb},.cz přihlási. a na úče! soudního
exckutora zaplatí dražcbn i .j istotu \e výši slanol,ené touto dražebn í vyhláškou.

Základni intbrmacc a pokyn1, k registťaci dražitelú v elektronickém dražebnim sl,sténru \W$\,.eurodriýb),.cz j§ou

kdirpozici na intšrnťto!ť Jdlese $lr \v.eurodrazb},,cz v sekci ..PORADNA" v časti ,.po§,ny pro účastník1 dražeb''
podrobnosti se nachiípod odkizenr ..pokyny pro účastníka exekutorské drúby s elektronickou licitací",

Rcgistťovaný držitcl prokáže svou totožnost dokladcm o prokáZáni totožnosii rcgistíovaného dražitelc pro elektIonické
dížb}, probíhajicí v elektronickém drúebním sYstému \\,\\-r\,,eurodrazby.cz (dálejcn ._doklad o prokáání totožnosti"). jehož
formulář je 8enerován po provedcní plné registracc na adrese \\\\lv.euíodra7b),.cz v sekci ,.Múj účeť-. Právnická osoba
clokládá svou lotožnost rovnčž úředně ovčřcným lýpiscm z obchodniho ťcjstříku. klcli není starší šesti měsíců. llzl,mne
samosprávné celll,jsou povinny dokládat rozhodnuti zastupitclstva o účasti v dražbě v zastoupeníjejich Ziástupcenr-

Podpis registroraného dražilelc na dokladu o prokázáni totožnosti musi by't úředně orěřen. V případě právnické osoby.
obce. ryššiho územně sarnosprávného celku nebo státu usí být doklad o prokriziirrí totožnosti podepsán osobou uvedenou v
ust. § 2l, 2la a 2lb o.s,ř,. jejíž oprávnění nrusi být prokrÝáno listinou. jež musí být úředně o\,ěřcna_ nebo jejich 7ristupcem.
jehož plná moc musí být úřednč o\,ěřena, V případě elcktronického doručovárí musí být řádně vyplnčný a podepsaný doklad
o prok|ilini toložnosti a lisliny prokazující opťávnění jej podcpsat. převedeny do elektronické podob1, íbrmou autori7ovani
konverze dokumentů,

Doklad o plokliání totožnosti s požadovanÝmi listinami. doruči zájemce nčkteďm z těchto způsobů:

a) zasláním prostřednicruím provozovatele poštovnich služťb na adresu EURODRAŽBY.CZ a,s , U Prrkrrvn;, NqU/l.Praha

8 - Kobylisy, PSČ|82 00.

b) z$laním prostřcdnictvim veřcjné dabvé sítě s u7návanj,n elektronickým podpiscln do datové schránI§,provozo!atele
elektronického drúcbniho s! stómu - ID: pmhd},3h

c) osobně v sídle provozovatcle elektronického drúebního s},stému - spoločnost Eurodražby.cz a,s.. t-I l)ískol,n1'890/l.
Praia 8 Kob} lisy. l82 00 v úřednich hodinách.

d) osobně \,sídle soudního exekutor4 Pavelčákova l4. 779 00 olomouc v úřednich hodinách.

I\-.
\'íslcdná cena drúen;lch nernoviqlch rěceclr b],|a určena soudňim cxckutolcn] částkou ve r:ýši 10.500.- Kč. a to na

ziikladě posudku soudniho znaloe. jehož přcdnlětem b},lo occnční ncnroli§ich včcí a jcjich příslušcnsNi a jcdnolli\}ch prj\ a
zá\ ad s nini spojených

v.
Ndnižjí podání se stanoví !e výši dYou třctin výslcdné cen), nemovitých věcí čáslkou vc }ýši ?.000.- Kč.

NlinimálnívÝšc oříhozu sc stanoYi čáslkou 1.000.- Kč,

v|_
vÝše ii§totr se stanoví částkou 3.000.- Kč.
Zájcmci o koupi drťených nemovi§,ch r,ěcí jsou povinni Zaplatil .jistotu v nížc uvcdenÝch lhútách. někteďn 7 níže

uvedených způsobů a za níže ulcdených podminck v hotovosli Y pokladně podepsaného exeku!ora. nebo bezhololostni plathou na

úče1 soudního exckutora č.ú. 4200202203/6800.
K platbě na účet soudniho exckutora lze přihlédnou1 pou7e tchd), b)lo-1i před zaháienínr clektťonické drMb} Zjišlělro. že

b},la připsána na účct soudního e\ckutora nejpo7dč,ii 05.05.20lJ. připadně že b],la složena ne_jpozději posledni pracovní dcn před

zaháiením drťb} l,hottrvosti v pokladně soudního exekutora Nígr. Ing. Radima opletala_ l'avelčákova 1,1, olonouc. 1, patro.

Plutou tnust bt t nrur cJ<na pod sp(cill(k
../" _ |omítka). u dražite|c _ Drávnické o§oh},jeií l(]o. s uvcdcním variabilního symbolu, klcďm jc kód 77773J7,108

vII_
Pníva a závaly spojené s fiernovitjmi věcmi: nebylyzjištěny

\1lI.
Záýad!, které prolejern hehfufiíích věcí v drnžbě nazanikhou: nejsou žúlfté

rx.
K zaplacení určuji lhLrtu 2l dnů odc dne plávní moci usnesení o udělení příklepu: o nab}lí prá\'ni n]oci tohoto usne.ení

bude \,}dr^zitel intbrnlor,án bez zbrtečnóho prodlcní,
V)dlúitcl ic oprá\nčn přc\,7it §,dražené nenlovilú \,ěci dnem nísledujicím po v\dání lNneseni o udělení příklepul o lom

|qit il



.je \ydržitcl povincn v},rozumět soudniho cxckutora. Vydrazilel se stává vlastnikem \Tdrazených nenlovitych věcí, nabyloJi
usnescni o lrděleni přiklepu právní moci a zaplatil-Ii ncjtTšší podaní. a to ke dni l1dáni usnesení o udčleni příklepu (§ 69 e,ř. ve
spojcní s § 336l ods1, ] a 2 o,s,ř,); o této skutcčnosti bude excku(or infbrmovat bez Zb},tečného píodlcní kataslrální úřad.
\}držitclc a původniho majitclc předmčlu dřúb,r,

x.
Soudní exckutoť upozorňujc, že při roz\rhu podslat},se mohou oprávnčný, ti. kdo do řízcní přistoupili jako další

oprávnění, a dalši věřitclé povinného dornáhat uspokojení jiných vlmahatclných pohledávck ncbo pohledávek zajištčných
zástavnim právem. ncž pío ktcťé bvla naiizcna exekuce. jestliže jc přihlásí u soudního exekutora nejpozději do zahájení dřažb.v,
jestliže \ přihlášcc u\ cdou \ ýši pohlodá\,k}, a jej ího přislušenst\ í a prokži'i je přislušnými listinami ,\ nčktcré z forcm předcpsanó
touto Yyhlaškou pro Doklad o prokázári toiožnosli (čl. IIII. této vyhlášky). K přihláškám. \, nichž !ýšc pohledávky ncbo jcjiho
přislušenství nebude uledena_ se nepřihlíží (§ 69 c,ř, ve spojenís § 33ófo.s,ř,).

xt.
Soudní e\ekutor l1,4ivá oprá\.něného. t). kdo přistoupili do řizcnijako další oplávnění. a ostatní věřitele povinnóho_ ktcři

požaduji uspokdcní s\,ých pohledávck při rozvrhu podsuly, aby soudnímu exekutorovi sdčlili. zda žádají zaplaccní s\],ch
pohledávek. Pokud ncpožádaji o zaplaceni přcd zahájením elekt*)nické drúby, mťlžc vj-drúitcl dluh povinnóho vúči nim přcvzít
(§ 69 e.ř. ve spojení S §3368 o,s,ř,), l'ře\Zctím dluhu nastoupí Wdrúilel právně namisto povinného; souhlas věři(ele se
nevyžaduje, Je - li pohledávka. do níž v},dražitel nastoupil misto povinného jako dlužnik, zajištčna zastavním právem na
prodávaných nemovitýclr věcech. působízásta\ ní práVo vůči rydražit€li.

xII.
Soudni exekutor !y?j]4! každóho. kdo má právo. které nepřipoušti drúbu (§ 52 e,ř. ve spojeni s § 2ó7 o.s,ř,). aby je

uplatnil u soudniho c\ckutora_ a aby takové uplatnéni práva prokázal nejpozději tři Dracoyní dny Dřcd zrhájením €lektronickó
dražb),.jinak kjeho prár,u nebude při proveden í c\c kucc přihlíženo,

xIII.
soudní exekutor upozorňuie osob),, ktcré mají k nemovi§,m věcem předkupní pr,ávo, žc je mohou uplatnit jen v dr,žbč jako
dražirelé, a to pouze do tří píacovnich dnů před zahájenim prvního kola dražb;,, Přcdkupní právo k přcdmčtu drúb,Ý- zaniká dncm,
ktclim se snl vl,drúitel .jejím vlasmikem, IIodIá-li nčkdo uplatnit při dražbě své předkupní právo. musi je prokliat lislilrdml_
doručenými soudnímu exekutorovi v něktelé z íbrem předepsané touto D,hláškou pro Doklad o prokltání totožnosli (čl, IlI. této
l,yhlrišk_"")_nejpozdéji tři pracovní dn], přede dnem, ve kterém má být ahájena dražba. Soudni exekutor ještě před zahájenim
vlastní dražb} rozhodne usnesenim, Zda je přcdkupní právo prokliáno a loto usncseni soudní e\ekubr Zleřejní v S},stému
elektronickó drúb),na porlálu !.!]ť.c!Iodrzz!]}.ez, Ploli tomuto usnesení nční od\olání připustné (336e odst. 3. o.s,ř,), Předkupní
prá\,o lzc D,užít i \' dalšich kolech (lrúby pou7e \ připadě. že b)1o uplatněno do Zahájení pn,ního kola dražby.

xt\-,
Zoůsob určení l:-dražitele a zl,eřcinční usnescní o přílilepu;
I)o skončeni elektronické držb} elektronický dražební s)'stém rrlu,..-urodmzb;,-cz automaticky oznámí jménem

soudního exekutora osobu. která učinila nejvl šší podáni v elektronickó držbě. a výši nejvyššího podání a současně elektlonický
držcbní sl,stéln unožní podání námitek proli Lrdčlcní příklepu ve lhútč pčti (5) minut od skončení drežb},.

Pokud osob1, opřívnčné podle Llstanoveni § 336j o,s.ř. vzncsou námitk) proti uděleni přitril.pu, a jsou-li dúvodné.
rozhodne soudní exekutor o pokračováni elektronické dI,ťby.

tIčini-li drdžitelé \,elektrcnické dr,úbč stcjné nLjvyšší podání, budc příklep udělen tomu, kdo n€jl_,-šši podání učinil
ncjdřiVc.

V případč. žc proti udčlcni přiklepu neb},ly Yznesen), námitk},. anebo jim soudní exekutoť ne\,_vhoYi. udělí se příklep.
ktený bude vj-hlášcn v €lcktronickém dražebním s),Slénlu w\\"§,eurodrazby.c7.

xv.
(]sne.eni r, n|iklenrr se r elektronicki D()d(,bé l\eieini ! s\5tenlu elckuUniťkť dla7bv nJounálu \\w\^,eurodrdlb\,cl

a doruči se osobám dlo § 336k o.s,ř,
xYl.

Elcktronický draž§bní s)stém \}lučuje možnost učinční shodnóho podáni vice drťiteli ve stejném okamžiku. pokud sc
ncjedná o osobu, která uplatnila své předkupní právo. Dražitelé bez předkupniho práva tak nerrrohou v clcktronické dražbě činit
stejnó podání, Dalši podání ted) niusí b}1 \žd} \l,šši než předchozí učiněné podání, iindk k nčmu ncbrrdc v elektronické drťbč
r,ůbec přihliženo, Osob} s předkupnim právem vc svén] přihlašovacim profilu nrají své právo v},značeno a objeruje se jim i

v možnostech příhozu, SIrodný příhoz však múžť učini1 pouze jedna osoba s přcdkupním prár,em. i kdlb), předkupní právo mělo
přizniino vice osob,

xvlI.
Po udčlení přiklepu drazby bude v s},slénu clcklronických drúcb zleřejněna osoba. která učinila ncj\}šši J,odání V

dražbč avýše nejrlššího podáni, od okanlžiku lohoto zveřc,inční, to*ži osolrárn. které nrají právo \7nóst námitk},proti udčlcní
příklťpu lhúta 5 min.. \,e kteťé n]ohou vznést námitky proti udčlcni příklepu. a t(] prostřednic§,ím odkazu, ktcry- sc obje},í u
přís|ušné dražbv po upl},íutí lhút,l §tanovené pro učinění dalšiho podání. V případč. že budou podán) námitk),proli udělcní
příklcpLr. rozhodne soudni exekulor o těchto námitkách usncscním. ktcré Zveřejni \ s},stému elektronické drlib). V případě. že
budou nárnitk1 shledán1 důvodnýrni, pokračuje drúba rrlolinim přcdposledniho podání - futo v}\oláni budc provedeno v
usncscní. ktcďm budc ro7hodnulo o námitkách, Zářovcň budc v tomlo usncscní r,ozhodnuto odkd} a dokd} jc nrožno činit dalši
podáni.

Po udčlení příklčpu a mamém upl},nulí lhú!} k podiní nunitck budc ncúspěšným drazitelúnr. ktčří ncpodali nánilk}.
\ řácena dražcbni jislola na účct. u\,.dcnÝ \, Dokladu o prokázáni totožnosli. pod stciným specifickým a \ áfiebiInín sl mbolem. pod
ktcrlh byla na účet exekutora složena_ a 1<l do 30 dnú ode dne mamého uplrnuti lhúrl,k podáli nárnitek, Pokud neúspéšný drži(el

Družební vyhIáška č,j.057EX 3374/08 - I94 sř. -i
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nárni!k}- podal. bude mu drťcbní _iislola vřácena do 30
udčlení přiklepu.

dnů odc dne právni moci usnesení o příklepu nebo usnesení o Zťušeni

xvlIl.
Prohlidka drazen}ich nenrovil_"4ch včcí 5c nenaři7uje,
Žádám obecni úřad, v jehož obvodu jsou nemovité včci. obecní úřad, vněmž ná povinný trvalé b),dlištč/sídlo. ab},

r,l,hlášku nebo jeji podstatný obsah uveřqjnil zpúsobcnr v nristč ob\},klým, a přislušný kalirstrálni úřad, ab),\}hlášku nebo jeji
podstatný obsai uveřejnil na své úředllí desc€.

Poučení:Proti lomuto Usnescni lze podat odr,oláli do 15 dnů odc dnc jeho doručení proslřcdnicn,im podcpsalého soudního
e\ekutora k odlolacímu soudu. ktcďm je Krajský soud v Brně. vc dvojím \,]hotovení. píSemné, v odvolání nrusí být uvedeno. kdo
je podáv4 proti jakómu ro7hodnrLlí směřuje. v jakém íozsahu je napadá v čem je spatřovrina nesprá\,nost tohoto ťozhodnuti nebo
postupu soudniho exekutora a čcho se odvolate] domálrá a iakjni důkaz}, svá wrzeni dokládá, odvolání musi být podcpsáno a

datováno-
odvoláni mohou podal jen oprávněný, ti, kdo do řizení přistoupili jalio dalši oprávnční, povinný a osob},, kleré mají k

nemovi§m věcem přcdkupní prá\o. \ ěcné právo ncbo nájemni právo,
odvoláníjen pťoti výrokům uvedeným v bodč I.. IL, III., VII.. lX. ť xvIII. není připustné.
Dle § 50g oSR platí právní fikce. že patnáct_Ým dnem po \,),věšení této qhlášk},na úředni desce exekulora b),la tato

\,yhláška donrčena účastníkům. kteři nejsou exekutorovi známi ncbo jejicM pobyt ncní znánr.
Právní závady, které příklepem nezaniknou. zůstávaji vyznačeny na listu vlastnictvi příslušných nemor it_Ých věcí i nadálc,

Ty. které zaniknou, budou \ymazán}, po právní moci usnesenío roz\'íhu_ provedeného přislušným exekučnim soudem,
ZDalecký posudck je přo zájcnrce k nahlédnutí v kánceláři soudniho e\ekutora. Za vyhotovcní kopic bez ověření uhradí

zájemce částku 35,-_ Kč za každou stránku, Nahlíženi je vhodné dohodnout teletbnicky předem. kopie budou vl,hotovcny po
složeni přiměřené záloh).

Ja}io dražitel nesmí v),stupovai soudci, zaměstnanci soudů. zaměstnanci Exekutorského úřadu v Olonrouci soudnfto
exckutora M8r, Ing, Radima opletala ani lento eYekutor. povimý. manžel povinného, \,ydražite] uvedený v § 336rn odst, 2. ani ti.
jinž \ nab}tí věci bráni zvláštní př.dpis.

F},zická osoba může drMit jen osobnč nebo pťostřednict\,ím Zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena, Za právnickou
osobu_ obec. \Jšší ú7emně sainosprálný celck nebo stát drazi osob),uvedené v § 2l. 2|a a 2lb o,s.ř-. které své opráfnční musi
prokIÝatlistinou.ježbylaúředněo\ěřenrLncbo.jejichzristupce.jchožpInámocbylaúředněo\,ěřena(§336hodst. 1.2), ]-otožnost
1jzické osoby bude prokúána občanSk}'m prukazem nebo cestolním pasem. existcnce prá\,nických osob !ýpisem z ohchodního
rejstříku nebo jinou zákoncm stano{cnou úředni listillou. dokládajicí právni subjcktivitu prá\ nickó osoby.

Vydržitel, ktcď nczaplatí ani v dodatečně určcné lhůté nejryšší podání_ jc povinen vrátit nenrolité věci povinnanlu
a nahradi! náklad_v. ktcró soudnimu cxckulorovi a úča§tnikům rznikll,v souvislosti s dalšim dťažebním jednánint, škodtL ktcrá
lznikla lím. že nezaplaíil nciÝ),šší podáni, a, b;,Io-|i při dalším držebnim jcdnáílí dosažcno nižší nejv_\šši podáni. rozdiL na
neiv) šším podáni, Na §1o záva7k_v sc zepočilá jislota složcná v},držitelem, NepostačujeJi k úhradě závazků složená jistota, podá
soudni exekutor k v},nrožení polřcbných čiistek návrh na naří7cni ťkonu rozhodnuti ncbo cxckucc proti takovému \]dražitcli.

otazk} a připomín§ \-řizuje shora uvedený pracovnikl přijednánije nutné uvádět uvedenou sp.Zn,

otisk úřcIIhího razítka exeliuful

lugř. ln3. Radim oplet|l,
Soudní e\ekulor. Exekutorslqi úřad olomouc

l/Kv\lěšcnínaúřcdníde§ce(§3j6cod§t 3alosŘ,přiměi.něsohledenrnaodlišnoupůsobno§rEŘaosŘ|lSnudnlc\.IUlnrM3r Ing Pddlnl opletal,
ExeliulolskÝ úiad olomouc, Mě5i5kÝ soud \ Bíně. oktesni soud v Uheí§kém HíadÉli. Městský úřad Varnsdorl. obecni uřad KoĎ'má, Magislrál mésla
olomouce. Kalaslfii]ni úřad plo Zlinský kra]. Kal,slíální placovišě Uheískj Btod. N,íěstskj úřad Uherstý tsrcd

2/\iťadUmi(tlOliumúinaníup1.1nčnipUhlťdjťtvdoro^rhutÝla7tut 1,l_ainl U'dd plo ' ]ťch.,3 1-1]JčnlLiloo,o;/l,n \\ ir]| Ullť"n,"olJ\J
soclálniho zabczpcacniBíno. okrcsnispráva sociálnjho zabezpeče n i Uherské, ] řad išlě. Vš.obecná 7dla\úlnl po|LiIU\nc ČR YoJensla zJ J\Uln] PU]lštovna.

Česka píl]m)§lo\á zdíavotni pojišto\ n3
3 In form acc k v\aěšen í t zveřej něn í uřťdni deskl e\ekutora. po k ladn a Et] P l .l ( va znal posudku ), Spíárcť W\\\!', In ibmačn í ubu]ť oS o loín ouc,
:t/ Přih lášen í Iěřitelé a dalšíopřálnění: SNIART Capirala s, aFZ Prode]. s í o. CALLPA s ro soudnie\ekurcl N1{. P.!r J,]roš. Koopeíatlla po]LšLUlnd

a s . Vi.nnr I n surúc. C íOup,Soul]ni .xckut()í JU Dí S oňa Kú&so\ á, N.íčslsk! úřad Varnsdorl: soudni c\ekuloí N{gí Dan icl V]ček, soudn í exek ulor M_Lr l'ctí
Micka. ]\,lola!Ská lensingová a obchodn i společnosl § l o, solIDUNí C()NSULT S í o. soudnie\ekutor ]lJDl ]uI!il'odkonlcki.I'h D. soudnie{ťkuiol
JUDi Vend u ll F l.! šh ansová. soudn i e\ek Uní Msl Slan islav Mo lak. soudn i c\ekutor JtJDr PeE K oc lán. soudn i e\ek uL(í Mllr Zdeněk Ptjnek. Zd ravo tn i

po],'| J\llJ ll 1,Ic|,I\d ln Ud

poštou na ad|.5u. uvcd.nou v žádo§tl ncbo Plcdinrc v Sidle úiadu nd nosič dal

Dlllršqic§g l. spi§ 2. ]LIDI Marie Cilin ková (ev. č. op rávnčn ého 69:{}09051 1) k fukánr prá\, zlist JUDr MonikaZoulová, adYokáŇa ], N'íaric

§*}nruto *n+l

, '', ,lll


