Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10
ISDS: ieft5qt; posta@eupraha1.cz; gsm: +420 606033366; fax: +420 295560333; tel: +420 295560648
___________________________________________________________________________________
č.j. 145 EX 4/15 - 124
V Praze dne: 20.09.2016
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PODANÝCH PŘIHLÁŠKÁCH K VÝTĚŽKU DRAŽBY
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1 oznamuje, že ve věci dražby
konané pod č.j. 145 EX 4/15 – 70 a č.j. 145 EX 4/15 - 73, konaných prostřednictvím portálu
OKDRAZBY.CZ dne 13.9.2016 přihlásili věřitelé své pohledávky ve výši a s navrženým zařazením do
skupiny k rozvrhu výtěžku dražby takto:
povinný:
Lukáš Maláník, bytem Jižní 3767/13, Hodonín, RČ: 820422/2994
č.j. 145 EX 4/15 – 70
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Hodoníně; podle vykonatelného výkazu
nedoplatků číslo jednací: 3470208/16/3010-00540-702314, přihlášeno 136211.00 Kč; Návrh na uspokojení
přihlášených pohledávek v rozvrhu se zařazením do páté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř., dle s
tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky: 27.7.2016
Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, podle vykonatelného platebního výměru č.j.:
1. 47006/008241/14/130/NH/8014-OSV�/PV/101/14 20.02.2014 18 953,00
2. 47006/45196/15/130/HU/8010-OSV�/PVP/57/15 02.10.2015 21 673,00
Celkem 40626,- Kč, se zařazením dle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. jako pohledávky na sociální zabezpečení,
pořadí ve skupině je rozhodné podle doručení přihlášky pohledávky: 22.8.2016
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, pohledávky zajištěné zástavním
právem:
pohledávka č. 1
ve výši ke dni konání dražby (tj. ke dni 13.9.2016) Kč 1,362,160.40 (z toho jistina Kč 1,066,192.58, úrok z
úvěru Kč 169,924.50, zákonný úrok z prodlení ve výši Kč 124,824.32 Kč, poplatky ve výši Kč 1,219.00),
kterou má za povinným Lukášem Maláníkem z titulu Smlouvy o úvěru č. 0265693199 ze dne 29.11.2005
Na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0265693199/1 ze dne 29.11.2005 je
přihlašovaná pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitostem: - pozemek parc. č. 93/1 o výměře
424m2 (zastavěná plocha a nádvoří); Součástí je stavba: Mikulčice, č.p. 281, rod. Dům; Stavba stojí na
pozemku p.č.: 93/1, vše zapsáno na LV č. 2907 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hodonín, pro obec a katastrální území Mikulčice. Vklad práva povolen pod sp.zn. V-5152/2005706 zapsán dne 12.12.2005, právní účinky vkladu vznikly ke dni 29.11.2005
pohledávkou skupiny 3. (§ 337c, odst. 1, písm. c, o.s.ř.), kdy pro pořadí pohledávky zajištěné zástavním
právem je, dle § 337c, odst. 5, písm. d) o.s.ř., rozhodující den vzniku zástavního práva. Vzhledem k tomu, že
právní účinky vkladu práva sp. zn. V – 5152/2005-706 vznikly dnem 29.11.2005, je pro pořadí pohledávky v
rámci 3. skupiny rozhodující den 29.11.2005.
pohledávka č. 2
ve výši ke dni konání dražby (tj. ke dni 13.9.2016) Kč 1,071,534.50 (z toho jistina Kč 861,083.97, úrok z
úvěru Kč 107,348.47, zákonný úrok z prodlení ve výši Kč 99,510.06 Kč, poplatky ve výši Kč 3,592.00),
kterou má za povinným Lukášem Maláníkem z titulu Smlouvy o úvěru č. 0303632179 ze dne 22.10.2007
zajištěna zástavním právem k nemovitostem:
- pozemek parc. č. 93/1 o výměře 424m2 (zastavěná plocha a nádvoří), Součástí je stavba: Mikulčice, č.p.
281, rod. Dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: 93/1, vše zapsáno na LV č. 2907 u Katastrálního úřadu pro

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec a katastrální území Mikulčice. Vklad práva
povolen pod sp.zn. V-4940/2007-706 zapsán dne 2.11.2007, právní účinky vkladu vznikly ke dni 23.10.2007
pohledávkou skupiny 3. (§ 337c, odst. 1, písm. c, o.s.ř.), kdy pro pořadí pohledávky zajištěné zástavním
právem je, dle § 337c, odst. 5, písm. d) o.s.ř., rozhodující den vzniku zástavního práva. Vzhledem k tomu, že
právní účinky vkladu práva sp.zn. V – 4940/2007-706 vznikly dnem 23.10.2007, je pro pořadí pohledávky v
rámci 3. skupiny rozhodující den 23.10.2007.
pohledávka č. 3
ve výši ke dni konání dražby (tj. ke dni 13.9.2016) Kč 658,227.98 (z toho jistina Kč 524,738.64, úrok z
úvěru Kč 66,232.50, zákonný úrok z prodlení ve výši Kč 65,334.85 Kč, poplatky ve výši Kč 1,922.00),
kterou má za povinným Lukášem Maláníkem z titulu Smlouvy o úvěru č. 3544082853 ze dne 19.10.2007
zajištěna zástavním právem k nemovitostem: - pozemek parc. č. 93/1 o výměře 424m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) Součástí je stavba: Mikulčice, č.p. 281, rod. dům , Stavba stojí na pozemku p.č.: 93/1 , vše zapsáno
na LV č. 2907 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec a
katastrální území Mikulčice. Vklad práva povolen pod sp.zn. V-4910/2007-706, právní účinky vkladu
vznikly ke dni 22.10.2007
pohledávkou skupiny 3. (§ 337c, odst. 1, písm. c, o.s.ř.), kdy pro pořadí pohledávky zajištěné zástavním
právem je, dle § 337c, odst. 5, písm. d) o.s.ř., rozhodující den vzniku zástavního práva. Vzhledem k tomu, že
právní účinky vkladu práva sp.zn. V – 4910-2007-706 vznikly dnem 22.10.2007, je pro pořadí pohledávky v
rámci 3. skupiny rozhodující den 22.10.2007.

č.j. 145 EX 4/15 - 73
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Hodoníně, podle vykonatelného výkazu
nedoplatků číslo jednací: 3470486/16/3010-00540-702314, přihlášeno 146524.42 Kč; Do páté skupiny,
podle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř., s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky: 27.7.2016
Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, podle vykonatelného platebního výměru č.j.:
1. 47006/008241/14/130/NH/8014-OSV�/PV/101/14 20.02.2014 18 953,00
2. 47006/45196/15/130/HU/8010-OSV�/PVP/57/15 02.10.2015 21 673,00
Celkem 40626,- Kč, se zařazením dle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. jako pohledávky na sociální zabezpečení,
pořadí ve skupině je rozhodné podle doručení přihlášky pohledávky: 22.8.2016
Společenství vlastníků pro dům Očovská 22,24 Hodonín, IČ: 28337069, podle vykonatelného rozsudku
Okresního soudu v Hodoníně č.j. 7 C 259/2013-50, přihlášeno celkem 46599,39 Kč se zařazením dle ust. §
337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky exekutorovi dne 7.9.2016
Jiří Prágr, Záluží 412, Milotice, přihlášena pohledávka zajištěná zástavním právem ve výši 710.000,- Kč
jistina; smluvní pokuta 1.150.200,- Kč dle smlouvy o půjčce ze dne 7.3.2012 k 13.9.2016 0,1% denně
z částky 710.000,- Kč od 8.4.2012 do 13.9.2016, celkem 1.860.200 Kč, zajištěna zástavním právem dle
smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 8.3.2012 vložené do KN pod č.j. V-1207/2012-706 s právními
účinky ke dni 8.3.2012, navrženo zařazení do 3. skupiny (§ 337c, odst. 1, písm. c, o.s.ř.), kdy pro pořadí
pohledávky zajištěné zástavním právem je, dle § 337c, odst. 5, písm. d) o.s.ř., rozhodující den vzniku
zástavního práva: 8.3.2012
Městská bytová správa, spol. s r.o., se sídlem Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ 695 01, IČO: 634 89 953
Pohledávka 1. podle : Elektronický platební rozkaz OS Hodonín, č.j. EPR 21927/2016 – 5 ve výši: 34.758,(jistina) s úroky z prodlení 396,20 Kč, poplatku z prodlení ve výši 33.328,- Kč, 3.569,- Kč (náklady
soudního řízení); celkem 72.051,20 Kč s navrženým zařazením do skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1,
písm c) o.s.ř. dle skutečnosti rozhodné pro pořadí pohledávky (ustanovení § 337c odst. 5 o.s.ř.): zahájení
exekučního řízení dne 12. 05. 2016 u Exekutorského úřadu Brno-venkov (137 EX 8873/16).
Pohledávka 2. podle : Elektronický platební rozkaz OS Hodonín, č.j. EPR 27435/2015 – 5 ve výši 33.984,(jistina), s úroky z prodlení 6.601,30 Kč a 3.538,- Kč náklady soudního řízení, celkem 44.123,30 Kč,
s navrženým zařazením do skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1, písm c) o.s.ř. dle skutečnosti rozhodné pro
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pořadí pohledávky (ustanovení § 337c odst. 5 o.s.ř.): zahájení exekučního řízení dne 29. 06. 2015 u
Exekutorského úřadu Brno-venkov (137 EX 10393/15)
Oprávněný, povinní, a přihlášení věřitelé se poučují, že 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 mohou žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání.
Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se jejich přihlášky, ke kterým došlo
po jejím doručení exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

