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č.j. 8 EX 233/14-144 
 

Oznámení o přihlášených pohledávkách dle § 336p odst.1, § 336b 
odst.4 písm. b a § 336f odst. 5 o.s.ř. 

 
Soudní exekutor JUDr. Milan Bronec, Exekutorský úřad České Budějovice, se sídlem České Budějovice, 
Šumavská ul. 17, pověřený k provedení exekuce pověřením vydaném  Okresním soudem v Chomutově dne 
20.05.2014 č.j. 26 EXE 10680/2014-27, ve věci exekuce  prodejem nemovitých věcí 
 
na návrh oprávněného Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha, IČ: 47114321 
proti 
povinnému Vratislav Vodička, bytem Dlouhá č.p. 91, Kovářská, IČ: 18639097 dat. nar.: 18.11.1957 
 
 
Dražební jednání bylo nařízeno usnesením č.j.8EX  233/14-110 ze dne  27.3.2019. 
 
Předmětem dražby byly následující nemovité věci: 

 
 
Soudní exekutor oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení přihlásili věřitelé do řízení 
následující pohledávky: 
 
 

a) Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu: 
 

1)   OSSZ Chomutov ,se sídlem  Roháčova 4183, 43003 Chomutov    pro částku 7.000,--  Kč. Ke 
dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 7.000,--Kč.  Pohledávka vznikla na základě 
platebního výměru č.j. 45003/130/8014/11.1.2017/15/DO, který vydala OSSZ dne 11.1.2017 a 
rozhodnutí   č.j.45003/007718/15/130/DOH, který vydala OSSZ dne 17.2.2015 . Dle sdělení  
věřitele se jedná o pohledávku  6.000,-- Kč  - 4. skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1 o.s.ř.  a 
pohledávky ve výši      1. 000 Kč, která je v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., ve 
znění pozdějších předpisů, pohledávkou šesté skupiny.  



 
 
 
 
 
 
 
2) Komerční banka, a.s.  ,IČ: 45317054 ,se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969 pro částku 
1.654.293,77 Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 1.654.293,77 Kč Kč.  
Pohledávka vznikla na základě Zástavní smlouvy k nemovitostem reg. č. 10000069631 uzavřené 
dne 16.08.2006. Dle sdělení  věřitele  pohledávka náleží do čtvrté skupiny pohledávek ve smyslu 
ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. . V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky 
dnem 16.8.2006,tedy dnem vzniku zástavního práva. 
 
3) Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO 
Územní pracoviště v Chomutově,Bachmačská 1617,430 01 CHOMUTOV pro částku  37.655,49 
Kč. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 37.655,49 Kč .  Pohledávka vznikla na 
základě výkazů nedoplatků č.j. 252194/19/2504-00540-506798. Dle sdělení  věřitele se jedná o 
pohledávku čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., a šesté skupiny, podle § 337c odst. 
1 písm. f) o.s.ř., 
 
 
 

b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 1 o.s.ř. 
       nejsou 
 
 

c) Přihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo  rozhodnuto ve smyslu ustanovení §336f 
odst. 4. o. s.ř. 

     nejsou 
 
Soudní exekutor tímto vyzývá všechny přihlášené věřitele, aby do 15dnů od vyvěšení této 
výzvy vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 07.09.2020. 
 
 
 
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 dle §336p odst. 1,  nebo v téže lhůtě  žádat, aby  k rozvržení 
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a k žádosti o jednání učiněných později se 
nepřihlíží. 
Věřitel  je povinen bezodkladně oznámit soudu změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím 
doručení soudnímu exekutorovi.  Při neoznámení věřitel  odpovídá za škodu tím způsobenou. 
Nebude-li přihláška  pohledávky uvedená v části c) oznámení o přihláškách odmítnuta, zašle soudní 
exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům , o jejichž pohledávkách soudní exekutor 
rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky. Do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení mohou oprávněný , povinný a všichni přihlášení věřitelé popřít pohledávku co do jejich 
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo požádat,  aby  k rozvržení rozdělované podstaty bylo 
nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněných později se nepřihlíží. 
 

  
V Českých Budějovicích dne 08.09.2020 
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Vyřizuje: Zuzana Broncová  


