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Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš
se sídlem Bohunická 728/24a, 619 OO Brno
tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: eXekutor-brno@eXekutor-brno.cz, DS: fv5g79t
bankovní spojení: 2104432288/2700, variabilní symbol: 345113

č.j. 009 EX 3451/13-136
spojeno z řízení 009 EX 103/16
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a,
619 00 Brno, pověřený k vedení exekuce na základě pověření Okresní soud Blansko, čj. 90 EXE 1602/2013-8,
ze dne 16.08.2013
spojeno dle 37 ER dne 14.01.2016
s titulem 4140600596 na základě návrhu ze dne 11.01.2016, datum příchodu 14.01.2016 s níulem 4140201327 na
základě návrhu ze dne 11.01.2016, damm příchodu 14.01.2016 s titulem 4145302414 na základě návrhu ze dne
11.01.2016, datum příchodu 14.01.2016 s titulem 2140600595 na základě návrhu ze dne 11.01.2016, datum
příchodu 14.01.2016 s titulem 2140201326 na základě návrhu ze dne 11.01.2016, datum příchodu 14.01.2016 s
titulem 2145302423 na základě návrhu ze dne 11.01.2016, datum příchodu 11.01.2016 kterým byla nařízena
exekuce na základě Výkaz nedoplatků čj. 7141300200, který vydal VZP dne 20.03.2013 a vykonatelným dne
28.03.2013, platební výměr čj. 4140600596, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna Ceské republiky dne
25.0.2006 a který se stal pravomocným dne 23.08.2006 a vykonatelným dne 23.08.2006, platební výměr čj.
4140201327, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna Ceské republiky dne 10.12.2002 a který se stal
pravomocným dne 31.12.2002 a vykonatelným dne 31.12.2002, platební výměr čj. 4145302414, který vydal
Všeobecná zdravotní pojišťovna Ceské republiky dne 17.10.1996 a který se stal pravomocným dne 15.11.1996 a
vykonatelným dne 02.12.1996, platební výměr čj. 2140600595, který vydal Všeobecná zdravotní po)sšťovna
Ceské republiky dne 25.07.2006 a který se stal pravomocným dne 23.08.2006a vykonatelným dne 08.09.2006,
platební výměr čj. 2140201326, který vydal Všeobecná zdravotní pojišt‘ovna Ceské republiky dne 10.12.2002 a
který se stal pravomocným dne 31.12.2002 a vykonatelným dne 15.01.2003, platební výměr čj. 2115302423,
který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna Ceské republiky dne 17.10.1996 a který se stal pravomocným dne
15.11.1996 a vykonatelným dne 02.12.1996 k uspokojení pohledávky
‚

oprávněného:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3,
4119751$

proti povinnému:

VÁCLAVJORDÁNEK, Pod Javory 2052/10, 67801, Blansko, nar.09.l0.1957,
10533800
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ve výši 445 973,64 Kč s příslušenstvím, v souladu s ust. 50 ost. 2 e.ř., 52 odst. 1 e.ř. ve vazbě na ust. 328b a
násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “o.s.ř.“), ve věci
exekuce proti povinnému na návrh oprávněného vydává tuto

dražební vyhlášku

Dražební rok se koná dne 27.03.2019 v 09:30 hod v sídle Exekutorského úřadu Brno-město, Bohunická
728/24a, 619 00 Brno.
Předmětem dražby budou tyto movité věci:
Popis Věci
3. TV Panasonic, plazma
7. Multifunkční tiskárna, HP
8. Tiskárna, HP
9. Monitor LED, ASUS
10. Stolní PC, LG
12. Mikrovlnná trouba, ECG

Počet
1
1
I
I
1
1

rozhodná cena
1500,-Kč
900,-Kč
300,-Kč
300,-Kč
900,-Kč
300,-Kč

nejnižší podání
500,-Kč
300,-Kč
100,-Kč
100,-Kč
300,-Kč
100,-Kč
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Výše uvedené movité věci budou draženy jako soubor. Nebudou-h věci prodány jako soubor, budou draženy
položky jednotlivě. Rozhodná cena souboru věcí činí 4.200,- Kč, nejnižší podání za soubor věcí činí 1.400,- Kč.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Prohlídka dražených věcí bude umožněna půl hodiny před začátkem dražby.
Draženě věcí budou prodány jen za hotové peníze, nejvyšší podání musí vydražitel ihned zaplatit, jinak se věc
draží znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní
platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou
do sedmi dnů od udělení příklepu na účet Exekutorského úřadu Brno-město č. 2104168106/2700, vs. 345113,
jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Nejnižší podání činí 1/3 rozhodně ceny.
UPOZORNĚNÍ: Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízení výkon rozhodnutí, jestliže
je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-h je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, se nepřiblíží.

\T

Brně dne 22.2.2019

IVIgr. Ing. Josef Cingroš
soudní exekutor
za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Vaníčková

Po učení: Pokud Vám tato písemnost byla doručena be podpisu a otisku raítka, byla yhotovena pro voo vatelem poštovních stu.eb aje
platná. Na Vaši písemnou ádostj ašteme na elekt,vnickou adresu uvedenou v žádosti v elektronické podobě s ptat;ým eL podpisem nebo ji

obdržíte v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr Ing
Josef
Cingroš
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