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č.j. 132 EX 39304/09-92
evid. č. opr.: 1420288715

Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem Mladá Boleslav dne
27.01.2010 č.j. 17 EXE 127/2010 - 8, na základě pravomocného a vykonatelného platební rozkaz Okresního
soudu Mladá Boleslav ze dne 28.07.2009 č.j. 7 EC 103/2009-23
proti povinné(mu):

Jana Chládková
bytem Kosořice č.p. 106, Kosořice, PSČ: 294 41, RČ: 815121/0958

na návrh oprávněné(ho):

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, Praha-Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 47116617,
práv. zast. advokátem JUDr. Věnceslava Holubová, advokátka, se sídlem Šumavská
991/31, PRAHA 2, PSČ: 120 00, IČ: 14984784

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 388,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 10.5% ročně z částky 388,- Kč ode dne 30.04.2008 do 30.06.2008, úroky z prodl. ve výši
reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 388,- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení, náklady
nalézacího řízení ve výši 6.369,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
oznamuje
přihlášené pohledávky, o kterých rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení prodejem
nemovitých věcí povinného (ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř. ve znění předpisů
účinných do 31. 12. 2012).
I.

Seznam přihlášených pohledávek:

a) Oprávněný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní
665/21, Praha-Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem JUDr. Věnceslava
Holubová, advokátka, se sídlem Šumavská 991/31, PRAHA 2, PSČ: 120 00, IČ: 14984784 přihlásil
svou pohledávku k jejímuž vymožení byla tato exekuce na základě exekučního titulu –
pravomocného a vykonatelného platební rozkaz Okresního soudu Mladá Boleslav ze dne 28. 07.
2009 č.j. 7 EC 103/2009-23, nařízena. Tuto svou pohledávku oprávněný vyčíslil ke dni dražby
částkou 9.698,71 Kč. Oprávněný žádá o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí je v rámci
skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (28. 01. 2010) ve smyslu § 337c odst. 5 písm.
a) o.s.ř.
b) Přihlášený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jirí Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IC
71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň přihlásil dne 09. 06. 2021 svou pohledávku
přiznanou na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce 134 EX 03837/10–161 ze dne 07. 04.
2014. Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 7.865, - Kč. K vymožení pohledávky byl
vydán exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí č. j. 134 EX 03837/10–159. Pohledávka není
zajištěna zástavním právem.
Jedná se o pohledávku šesté skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. s tím, že pro pořadí
pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky (09. 06. 2021), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.

c) Přihlášený soudní exekutor: JUDr. Jana Jarková, sídlem Zlín, 2. května 2384, PSČ: 760 01
přihlásil dne 09. 06. 2021 svou pohledávku přiznanou na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce
207 EX 5274/12-38 ze dne 20. 05. 2016. Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 7.865, Kč. K vymožení pohledávky byl vydán exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí č. j. 207 EX
5274/12-13. Pohledávka není zajištěna zástavním právem.
Jedná se o pohledávku šesté skupiny ve smyslu § 337c odst. 1, písm. f) o.s.ř. s tím, že pro pořadí
pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky (09. 06. 2021), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
d) Přihlášený zástavní věřitel: Celní úřad pro Středočeský kraj, Washingtonova 11, 110 00
Praha 1, IČO: 71214011 přihlásil dne 11. 06. 2021 svou pohledávku přiznanou na základě výkazu
nedoplatků č. j. 241627/2021-610000-42.1 ze dne 11.6.2021 a rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva k nemovitým věcem č.j. 62187/2020-610000-42.1 ze dne 06. 02. 2020. Tuto svou
pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 28.560, - Kč. Pohledávka je tak zajištěna zástavním
právem.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum vzniku zástavního práva (03. 03. 2020) ve smyslu
§ 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
e) Přihlášený soudní exekutor: JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10,
se sídlem na Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 přihlásil dne 11. 06. 2021 svou pohledávku
přiznanou na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce 167 EX 27732/11-83 ze dne 01. 03. 2017.
Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 3.872, - Kč. K vymožení pohledávky byl vydán
exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech č. j. 167 EX
27732/11-11.
Jedná se o pohledávku šesté skupiny ve smyslu § 337c odst. 1, písm. f) o.s.ř. s tím, že pro pořadí
pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky (11. 06. 2021), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
f) Přihlášený věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická
4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a
Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1. Tuto svou pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve
výši 8.398, - Kč. Pohledávka není zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku z přerušené
exekuce vedené pod sp. zn. 070 EX 580/18. V řízení byl vydán exekuční příkaz postihující shodné
nemovité věci, které jsou předmětem dražby, pod č. j. 070 EX 580/18-24 ze dne 09. 06. 2021. Pro
pořadí pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. rozhodující den, kdy bylo
exekuční řízení vedené oprávněným zahájeno (04. 04. 2018). Přihlášený věřitel požádal o zaplacení
své pohledávky. Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro
pořadí této pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (04. 04.
2018) ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř.
g) Přihlášený věřitel: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, Územní
pracoviště v Mladé Boleslavi, Štefánikova 1406/III 293 01 přihlásil dne 13. 07. 2021 svou
pohledávku přiznanou na základě Výkazu nedoplatků č. j. 3614118/21/2115-00460-207761 ze dne
08. 07. 2021. Tuto pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 211, - Kč. Nejedná se o pohledává
oprávněného z přerušené exekuce. Pohledávka není zajištěna zástavním právem.
Jedná se o pohledávku páté skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. s tím, že pro pořadí
pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky (13. 07. 2021), ve smyslu §
337c odst. 5 písm. c) o.s.ř.
h) Přihlášený zástavní věřitel: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem
Radlická 333/150, 15057 Praha 5, právně zastoupen: Mgr. Jiřím Žákem, advokátem zapsaným v
seznamu advokátů ČAK pod č. 09624, se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ 110 00 přihlásil dne 28.
06. 2021 svou pohledávku přiznanou na základě pravomocného a vykonatelného platebního
rozkazu Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 27. 07. 2006, č. j. 35 Ro 355/2006-23. Tuto
svou pohledávku věřitel vyčíslil částkou ve výši 1.580,67 Kč. Pohledávka je zajištěna zástavním
právem. Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 167 EX 16905/10.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum vzniku zástavního práva (27. 08. 2010) ve smyslu
§ 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 73a odst. 6 e.ř.

i) Přihlášení věřitelé: Jindřich Chládek, nar. 05. 01. 1999 a Věra Chládková, nar. 09. 08. 2000,
právně zastoupeni: JUDr. Zdeňkou Mikovou, advokátkou se sídlem Kalefova 404, 293 01 Mladá
Boleslav přihlásili dne 10. 06. 2021 svou pohledávku přiznanou na základě rozsudku Krajského
soudu v Praze č. j. 25 Co 171/2017-166 a rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi č. j. 25 Nc
2631/2008-29. Tuto svou pohledávku věřitelé vyčíslili částkou ve výši 409.177, - Kč. Pohledávka
není zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
154 EX 300/16. V řízení byl vydán exekuční příkaz postihující shodné nemovité věci, které jsou
předmětem dražby, pod č. j. 154 EX 300/16-15 ze dne 19. 10. 2016. Pro pořadí pohledávky je pak
ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. rozhodující den, kdy bylo exekuční řízení vedené
oprávněným zahájeno. Přihlášený věřitel požádal o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení ve smyslu § 337c odst.
5 písm. a) o.s.ř. Věřitel byl vyzván k opravě přihlášky pohledávky.

V Praze dne 15. 07. 2021
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Jana Holečková
pověřená soudním exekutorem
otisk úředního razítka
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