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Usnesení
pověřenýokresnímsoudemveŽd:árunadSázavou
SoudníexekutorJUDr. Petr Kocián,Exekutorský
Úřad Brno-venkov,
vedenímexekucena zák|adě exekučního
titu|u- usneseníč.j.2 r 1212013
ze dne 25,04.2013vydanéhookresním
ze dne 14'08,2013
soudem Brno - venkov,kteý nabyl právnímoci dne 25'04'2013a usnesení3 T 6212013-47'
okresníhosoudu Brno - venkov,kteý naby|právnímoci dne 14.08.2013
a je vykonatelný ve věci uspokojení
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protj
l.Jaroslav Kocourek
povrnnemu:

F t r i cy, :

(dá|epouzepovinný)
v částce'kteráse sk|ádáz:
poh|edávky
ve výši6.000'-Kča jejíhopřís|ušenství,
tj.
a k vymoŽenípovinnostipovinnéhouhraditoprávněnémunák|adyoprávněnéhoa povinnostipovinnéhouhradit
nák|adyexekuce,jejichŽvýšeje stanovenav přÍkazuk úhraděnákladůexekuce,vydávátoto
soudnímu
exekutorovi

Usnesenío nařízení
elektronického
draŽebního
iednání
(dražební
vyhláška)
systémudraŽeb na adrese draŽebníhoserveru:
l. DraŽebníjednáníse koná eIektronicky prostřednictvím
e|ektronického
www.okdrazby.cz
Zahájeníelektronickéhodražebníhojednánídne 17.10.2018v 09:30:00hod.
pěti
Bude-|ivpos|edních
od tohotookamŽikumohou dražitelé
činitpodání.DraŽbase koná, dokud draŽite|é
činípodání.
stá|e činípodání a
minutách před stanovenýmokamŽikem ukončenídraŽbyučiněnopodání,má se za to, Že dražite|é
okamŽik ukončenídražbyse posouvá o pět minut od okamžikuučiněnípodání. Budou-li poté činěna da|šípodání,
postup d|e předcházejÍcívěty se opakuje. Up|yne-|iod pos|edníhoučiněnéhopodání pět minut, aniŽ by by|o učiněno
jiŽ nečinípodánía draŽbakončí.Bezprostředněpo ukončenídraŽbyexekutorudě|í
da|šÍpodánímá se za to, Že dražite|é
přík|epdražite|i,
podání.Ukončeníe|ektronické
kteý učini|nejvyšší
draŽbydne 17.10.2018v 10:00:00 hod. Casy
zahájení dražby,ukončenídraŽbya ěasy příhozůse řídísystémovýmčasem draŽebníhoserveru. S|edovánídraŽbyje
veřejně přístupné.
ll. PředmětemdraŽbyjsou nás|edující
nemovité
věci:spoIuvIastnickýpodílo velikosti id. í/2
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nemovitých
věcí
a přís|ušenství
. VenkovnÍ
zpevněnéplochy
o přípojky
inženýrských
sítí,
opěrnézídky,op|ocení,
úpravy:
Jedná se zejména
(Shorauvedenénemovité
d|e posudku'
věci tvoříjedenfunkční
a součástmi
ce|eka budoudraŽenys přís|ušenstvím
jakojedence|ek')
zpracova|zna|ec
lng.TomášCha|upa,
Nebovidy191,66448 Moravany
u Brnadne22,05,2018
kteryi
práv a jiných majetkovýchhodnotpatřícÍch
k
II|.Výsledná cena draŽenýchnemovitýchvěcí,jejich příslušenství,
a by|aurčenausnesením
korunčeských)
draŽebnímu
celkučiníčástkuve výši160'000,-Kč(s|ovyjedenostošedesáttisíc

soudníhoexekutoraJUDr' Petra Kociána, ExekutorskýúřadBrno-venkov,č.j.137Ex5047114-62zedne 12'06.2018na
zák|adě posudku zna|ce |ng. Tomáš Cha|upa,Nebovidy 191, 664 48 Moravany u Brna ze dne 22.05'2018,pod č.j'
3918/85/2018'jehož předmětem bylo ocenění nemovitýchvěcí a jejich přís|ušenství
a jednot|ivýchpráv a závad s nimi
spojených.
lV. Pořadové číslodražebníhojednání: ,|, nejniŽšípodání se stanovíve výši dvou třetin výs|ednéceny nemovitých
práv a jiných majetkovýchhodnot patřícíchk draŽebnímuce|ku tj. ve výši 106.667,-Kč (s|ovy
věcí' jejich přís|ušenství,
jedenostošesttisícšestsetšedesátsedm
korun českých).
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 50.000,.Kě (slovy padesáttisÍckorun českých)'Zájemci o koupi
draŽených nemovitých věcí jsou povinni zap|atit draŽebníjistotu před zahájením e|ektronickéhodraŽebníhojednání
v pok|adníchhodinách soudníhoexekutora (pok|adníhodinyjsou zveřejněny na informační
tabu|isoudníhoexekutoraa
na webových stránkách http://www.exekutorbrno.czlczluredni-hodiny/),
a to V předstihu nejpozdějijeden pracovníden
přede dnem zahájeníe|ektronického
draŽebníhojednání (potéjiŽ nebude moŽno sloŽit draŽebníjistotu v hotovostido
pok|adny)nebo bezhotovostníplatbou na účetsoudníhoexekutora č.ú.421120077216800,
vedenéhou Sberbank CZ,
a.s. pod variabi|ním
symbo|em504714 P|atbamusí byitprovedenapod přidě|enýmvariabi|ním
symbo|ems uvedenÍm
specifickéhosymbo|u, do kteréhodrďite|é uvedou bud' rodné čís|o(v případě ýických osob) nebo |Č (v případě
právnickýchosob). K p|atbě na účetsoudníhoexekutora |ze přih|édnoutpouze tehdy, bylo-|ijeden pracovníden před
zahájenímdraŽebníhojednánízjištěno,Že na účetsoudníhoexekutoratakédoš|a.DraŽitelése upozorňují,aby sk|áda|i
předstihu,aby nedoš|ok případnýmnesrovna|ostemv rámci
draŽebníjistotu na účetsoudníhoexekutorav dostatečném
bankovníchpřevodů.Zé4emcio e|ektronickoudraŽbujsou povinni před zahájenímdražebníhojednání prokázat Úhradu
stanovenéjistoty.Výše minimá|níhopříhozuse stanovuječástkouve výši10.000'-Kč.
Y|.Závady' kteréprodejem nemovitýchvěcí v draŽbě nezaniknou,jsou věcná břemena, výměnky a nájemní,pachtovn,
či předkupnípráva, která prodejem nemovitévěci v draŽbě nezaniknou (S 69 e.ř. ve spojenís $ 336a odst. 1 písm.c)
o.s'ř.):neby|yzjištěny
V||. Pod|e S 69 e.ř. ve spojenís $ 336| o.s.ř. je vydraŽite|oprávněn převzítvydraženounemovitost(vydraŽenýfunkčn.
podání' nejdřívevšak po up|ynutí
soubor nemovitýchvěcÍ)s přís|ušenstvím
dnem následujícímpo dop|acenínejvyššího
|hůtyk podání návrhu na předraŽek' By|-|i podán takový návrh, nemovitou věc s přís|ušenstvím
lze převzít dnem
nás|edujícímpo dni, kdy by|o předraŽite|idoručenousnesení o předraŽku' Vydražite|se stává v|astníkemvydraŽené
podání,a to ke dni
nemovitévěci s přís|ušenstvím,
naby|o-|i
usnesenío udě|enípřík|epuprávnÍmoci a zap|ati|-|i
nejvyšší
vydáníusnesenío udě|enípřík|epu.
PředraŽite|
se stává v|astníkem
nemovitévěci s přís|ušenstvím,
naby|o-|i
usnesenío
p ř e d r a Ž k u p r á v n í m o c i a p ř e d r a Ž e k b y | z a p | a c e n , a t o k e d n i j e h o v y d á n í . ( $ 6 9 e . ř . v e s p o j e n í s $ 31 3a 6
2 |oo. sd.sřt. .) .
V!ll. Soudní exekutor upozorňuje,Že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízenípřistoupi|ijako da|š.
oprávnění,a da|šívěřite|épovinnéhodomáhat uspokojeníjiných vymahate|nýchpoh|edávek nebo poh|edávek
zajištěnýchzástavnímprávem, neŽ pro kteréby|a nařízenaexekuce, jest|iŽeje přih|ásínejpozději3 pracovnídny přede
dnem zahájení e|ektronického
draŽebníhojednání (s 336o odst. 1 písm. f; o.s.ř.). Přih|áškaje podáním určeným
jejíhoŽ
soudnÍmuexekutorovi a musí vedle obecných ná|eŽitostíobsahovat výši poh|edávky a jejího přÍs|ušenství,
poh|edávkyke dni konáni dražby,údajo tom, do jaké skupiny
uspokojeníse věřite| povinnéhodomáhá, vyčís|ení
poh|edávka patřía skutečnostivýznamnépro pořadí poh|edávky.určenívěřite|em up|atňovanépoh|edávkya její výše
s přís|ušenstvím
ke dni draŽebníhojednání. K přih|ášcemusí být připojeny |istiny,prokazqicí, Že se jedná o
vymahate|noupoh|edávkunebo o poh|edávkuzajištěnouzástavnímprávem, |edaŽetyto skutečnostivyp|ývajíz obsahu
spisu. Z povinnosti prokázat poh|edávky |istinami p|yne poŽadavek, Že tyto |istiny musí být připojeny k přih|ášce
v originá|e,(tj.je nutno před|oŽitstejnopis rozhodnutíopatřenéhodo|oŽkouvykonate|nostinebo i jeho opis, na němŽ je
vyznačenaověřovacído|oŽkad|e $ 73 z.č' 35811992Sb. nebo $ 6 z.č'.2112006Sb', niko|ivvšak obyčejnoukopii |istin)
nebo v konvertovanépodobě kvalifikované|istiny'případně před|oŽenysoudnímuexekutorovinejpozději před výzvou
k v|astnídraŽbě. opoŽděné nebo neÚp|népřih|áškysoudníexekutor odmÍtne.Věřite| je povinen bezodk|adněoznámit
soudnímu exekutorovi změny týkajícíse přih|ášky' ke kteným doŠ|opo jejím doručenísoudnímu exekutorovi. Při
neoznámení věřite| odpovídá za škodu tÍmzpůsobenou.Soudní exekutor dá|e vyzývá věřite|e,kteříjiŽ doruči|isvou
přih|áškupoh|edávkyvůčipovinnému,aby tuto vyčís|i|i
včetně přís|ušenství
ke dni draŽebníhojednání a do|oŽi|i
k přih|ášcev originá|e,v úředně ověřené kopii či v konvertovanépodobě kva|ifikované|istinyprokazujícípoh|edávky,
případněp|némoci' kteréby|ydo|oŽenyv prostýchkopiích.
lX. Soudníexekutorvyzývá oprávněnéhoa ty, kdo přistoupi|ido řízeníjako da|šíoprávněnÍ,a ostatnívěřite|epovinného,
kteří poŽadujíuspokojenísvých vymahate|nýchpoh|edáveknebo poh|edávekzajiŠtěnýchzástavním právem, než pro
kteréby|a nařizena exekuce, jest|iŽeje přih|ásínejpozdějido zahájenídraŽebníhojednání a přih|áškabude obsahovat
ná|eŽitostipod|e $ 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. K přih|áškám,v nichŽ nebude uvedena výše poh|edávkynebo jejího
přÍsIušenství'
se nepřihlÍŽí.
($ 52 e.ř. ve spojenís$ 267 o.s.ř.),aby je
X. Soudníexekutorvyzývá kaŽdého,kdo má právo,kterénepřipouštídraŽbu
up|atnilu soudu a aby takovéup|atněnípráva prokázal nejpozdějipřed zahájenímelektronickéhodraŽebníhojednání'a
upozorňuje,Že jinak k jeho právu nebude při provedeníexekuce přih|íŽeno.
Xl. Soudní exekutor vyzývá kaŽdého,kdo má k nemovitévěci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí,které není uvedeno v draŽební vyh|ášce, nejde.|i o nájemce bytu,
výměnkáře' je-|i součástívýměnku právo byd|enínebo oprávněnéhoz věcného břemene byd|ení'aby takové právo
pachtukoncem
soudu oznámi|a do|oŽi|ho listinami,jinaktakovéprávo zaniká příklepemnebo v případězemědě|ského
pachtovníhoroku.
Xll. Soudní exekutor upozorňujeosoby' kterémajík nemovitévěci předkupníprávo nebo výhradu zpětnékoupě, že je
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jen při e|ektronickém
drďebnímjednáníjako dražite|é.
Předkupníprávonebovýhradazpětnékoupěk
mohouup|atnit
právostavebníka
vydraŽené
nemovité
věci zanikádnem,kteným
vlastníkem,
nejde-lio předkupní
se sta|vydraŽite|jejím
pozemku
pozemkuk právustavby,předkupní
právostavebníka
k pozemkunebov|astníka
stavbyk pozemkua v|astníka
přík|epu
ke stavběnebo zákonnépředkupníprávo,kteréudě|ením
nezanikají.
Hod|á-|iněkdo up|atnitpři dražběsvé
předkupní
právonebovýhraduzpětnékoupě,musíjeprokázatnejpozději3pracovní
dny před zahď1ením
e|ektronického
jednání($ 336o odst.1 písm.h). V této|hůtěmusíbýt up|atnění
práva nebo výhradyzpětné
předkupního
draŽebního
koupě včetnědůkazůkjeho prokázánídoručeno
Před zahájenímdraŽbysoudníexekutor
soudnímuexekutorovi.
právanebovýhradyzpětnékoupěusnesením,
přípustné.
protiněmuŽneníodvo|ání
rozhodneo prokázánípředkupního
přík|epupředkupní
Usneseníbude zveřejněnov systémue|ektronické
draŽbyna portá|uwww.okdrazby.cz.
Udě|ením
pozemkuk
právonebovýhradazpětnékoupězanikají,
právostavebníka
nejde-|i
o předkupní
k pozemkunebov|astníka
právu stavby,předkupníprávov|astníka
pozemkuke stavběnebo zákonnépředkupni
stavbyk pozemkua v|astníka
přík|epu
právo,kteráudě|ením
podáníaniv dodatečné
nezanikají.
Nezap|atí-|i
vydražite|
nejvyšší
|hůtě,
soudníexekutor
($69 e.ř.ve spojení
nařídí
s $ 336modst.2 o's'ř.).
da|ší
draŽebníjednání
jako da|šíoprávnění,a da|šívěřite|ea
XIll. Soudníexekutorupozorňujeoprávněného'
ty' kdo do řízenípřistoupi|i
povinného,
poh|edávkyco do jejich pravosti,výšezařazenído skupinya pořadí,a to
Že mohou popřítpřih|ášené
pod|e$ 336qodst.1 o.s'ř',nebov téŽe|hůtěŽádat,abykrozvrŽenÍ
nejpozdějido ,15dnůode dne zveřejněníoznámení
jednání.K námitkáma Žádostio jednáníučiněným
pozdějise nepřih|íŽí.
podstatyby|onařízeno
rozdě|ované
podáníÚvěremse zřízenímzástavníhopráva na
XlV. SoudníexekutorupozorňujedraŽite|e'
Že dop|acení
nejvyšší
nemovitosti
vydraŽené
se nepřipouští.
XV. Jako draŽitelé
nesmívystupovatsoudci,zaměstnancisoudů,soudníexekutoři,zaměstnancisoudníchexekutorů,
povinný,manŽe|povinného(případněbýva|ýmanŽe|(ka)
povinného,
pokud jsou postiŽenynemovitostidosud ve
jměnímanŽe|ů,
právní
vydraŽite|
společném
uvedenýv $ 336most.2 o.s'ř.a dá|eti, kteým v nabytívěci bránízv|áštní
předpis
vycházísoudní
XVl. Vzh|edemk tomu,Že o.s.ř.ani e.ř. neupravujeb|iŽší
informacea podrobnosti
ohlednědraŽite|e,
Že
uk|ádápovinnost,
exekutorsubsidiárněze zákonaÓ, 2612000Sb.' zákon o veřejnýchdraŽbách,kteý draŽebníkovi
jejichzáměnu.U fyzickéosoby musíjíto takovéoznačení,
způsobemvy|učujícím
osobya věci musíbýt označovány
je rodnéčís|o
fyzickéosoby'které
kteréjednoznačně
vy|učuje
záměnuosob,přičemŽ
nezpochybnite|ným
identifikátorem
jeho
vydražite|e
všakpod|éhá
zv|áštnímu
reŽimu.V přÍpadědraŽbynemovitostí
katastrální
úřadvyŽadujeidentifikaci
Že
obvyk|é,
rodnýmčís|em.
Z tohotodůvoduje v draŽebnípraxiv rozporuse zákonemna ochranuosobníchúdajů
p|atízv|áštní
reŽimd|e
identifikuje
svým rodnýmčÍs|em'
Pro zpracovánítěchtoúdajů
ýzická osoba se jednoznačně
zákona č. 101/2000Sb', o ochraněosobníchúdajů.
Na základě výšeuvedenéskutečnosti
soudníexekutorpoučuje
jinakbudouvy|oučeni
z draŽby(netýká
všechnydraŽite|e,
Že bude projejichregistracivyŽadovatsdě|enírodného
čís|a,
jiždražite|é
nebudousoudním
Při samotnédraŽbénemovitostí
o tétoskutečnosti
se právnickýchosob jako draŽite|ů).
poučováni.
exekutorem
XV||. RegistracedraŽite|ů
k draŽbě probíhávyp|něnímúdajůdo webovéhoformuláře dostupnéhona portá|u
na
PravostpodpisudraŽite|e(osobyoprávněnéjednatza draŽite|e)
www.okdrazby'cz,
sekce Registrace/Přih|ášení.
íormu|ářimusí být úředně ověřena. Dražby se můŽe zúčastnitjen registrovanýověřený uŽivate|portá|u
Na portá|uwww.okdrazby.cz
v sekci připravované
www.okdrazby.cz.
draŽbysi ověřenýuŽivate|zvo|ínemovitouvěc'
portáluse musído draŽbypřih|ásitjako draŽitelještěpřed zahájenímdraŽby
kterouchce draŽit.ověřený uživate|
jistoty).Postuppro přih|ášení
je patrnýz draŽebního
(nej|épe
manuá|uv sekci ,,Jak
současněs odeslánímdraŽební
. Po zahájenídraŽbynenímoŽnépřistoupení
kteříse do zahájenÍdraŽby
na portá|uwww.okdrazby.cz
dražite|ů,
draŽit..
je draŽite|
jistotya sp|něnípodmínek
oprávněn
Po s|oŽení
vyh|ášky
nepřih|ási|i.
draŽební
Účastina draŽběd|edraŽební
(ěís|em
po zahájenÍdraŽbyv dražběčinitpodání(přihazovat).
Přih|ášený
draŽite|
v dražběvystupujepod identifikátorem
ze Keréhone|zezjistitjehototoŽnost.
dražite|e)'
XV|||.Dá|ese k průběhu
draŽbystanoví:
1. DraŽite|i,
kteý nesp|ňujetechnicképodmínkypro registracia nás|ednoudraŽbu'exekutorumoŽnína předchozí
písemné
vyŽádání
v sídleúřadupřístupk technickému
vybavení.
právoneboprávo
předkupní
pro draŽite|e,
2. DraŽite|é
nemohouv draŽběčinitshodnápodání.To nep|atí
kteým svědčí
kterémusvědčípředkupníprávo nebo právo
zpětnékoupě- v případě,Že bude učiněnostejnépodánídraŽite|em,
jemuŽsvědčípředkupní
právoneboprávo
zpětnékoupěa nebudeučiněnopodánÍvyšší,
bude udě|enpřík|ep
draŽite|i,
zpětnékoupě.
právemnebo právemzpětnékoupě,
3. Učiní.|i
shodnépodání(s 336j odst. 1 věta druháo.s.ř')osoby s předkupním
první.
udě|endraŽite|i,
kteý podáníučini|jako
Ustanovení
budepřík|ep
$ 336jodst.1 větydruhéo.s.ř.se nepouŽije'
neŽstanovený
4. PřÍhozyse činítak,že do přís|ušného
okénkadrďite|vypíšečástkupříhozu(musíbýtstejnáčivyšší
jinakse podánÍ
příhoznezobrazí
příhozurčený
a má se za to' Že
neŽminimá|ní
minimá|ní
dražebníkem,
s částkou
menší
přihoditje podáníučiněno
podáníspolus čís|em
draŽitele,
k|ikemna t|ačítko
neby|oučiněno),
a zobrazíse jako nejvyšší
ce|kovoučástkoua uvedenýmpřesnýmčasempříhozu.
podání.
portá|uwww.okdrazby.cz
výšinejvyššího
5. Po skončenÍ
draŽbyoznámíexekutorprostřednictvím
po skončení
neby|udělenpřík|ep,
draŽby.
6. DraŽite|ům,
kteným
se vrátízap|acenájistota
se vyvěsípo dobu 15 dnůna
7. Usnesenío přík|epu
se doručí
se osobámd|e $ 336k o.s.ř.Usnesenío přík|epu
(s 336ko.s.ř.)spo|ečně
s
e|ektronické
úřední
desce soudnÍho
exekutorana webovýchstránkáchwww.exekutorbrno.cz
věřite|e,aby do 15 dnůod jejíhovyvěšení
vyčís|i|i
výzvoupro přih|ášené
svoje pohledávkyke dni konánídraŽby.V
na úřednídesce soudníhoexekutorase neuvádějíÚdaje, pod|enichŽje moŽnoidentifikovat
usnesenívyvěšeném
vydraŽiteIe.
na internetové
8. |níormace
o postupupři draŽbějsou dostupné
stráncehttps://wvlw.okdrazby.czljakdrazit'.
(ProhlídkadraŽenénemovitévěci není organizována,zájemci se mohou s nemovi$ýmivěcmi individuálně
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posudkuzveřejněného
na webovýchstránkáchsoudního
seznámit. BliŽšíinformaceje moŽnozjistitze zna|eckého
případněíyzickýmnahlédnutím
v síd|esoudníhoexekutorapo předchozídom|uvě.Učast
exekutorav sekci ,,dražby,'
na písemnou
k účasti
na draŽbě,zajistísoudníexekutor
ktenýnemá přístupk technickémuzaíizeni
účastníka
a draŽite|e,
nejméně
5 dnůpřed konánímdraŽby).
Žádostdoručenou
přípustné.
neníodvo|ání
vyh|ášce
Poučení:
Protidražební
V Brně dne29.07'2018
JUDr.PetrKocián
Soudníexekutor

povinného
jakoda|Ší
VěcV sJM)' 5.
přistoupi|i
4. ManŽe|u
3. Povinnému,
opráVnění,
2' Těm,kdodo řízení
Doručuje
se: 1.opráVněnému,
oe-|inemovitá
pod|es 336ao.s'ř.6.
právo,osobám,kteným
právonebozástavní
usnesení
předkupní
se doručuje
osobáň, o nichŽje mu známo,Že majík nemovitosti
je prokáza|y,
7.
právemza povinným
|istinami
jiŽpřih|ási|y
a příslušnými
poh|edávky
nebopoh|edávky
za.iištěné
zástavním
sVéVymahate|né
osobám,které
Věc+žádámeobecníúřad,v jehoŽobvoduje nemovitávěc, aby vyh|áškunebojéjí
V jejichŽobvoduje nemovitá
úřadu,
Finančnímu
úřadu
a obecnímu
(síd|o'
místo
sVébyd|iště
V jejichŽobvodumá povinný
8. Finančnímu
úřadu'
podstatnýobsahuveřejni|zpúsobemv místěobvyk|ým,
úřadu
a obecnímu
pojištění'
10.
po|itiku
zdravotní
příspěvek
na veřejné
podnikání),
pojistné
zaměstnanosti
a pojistné
na sociá|ní
zabezpeěení,
na státnÍ
9. Těm,kdovybírají
působností,
věc
V jehoŽobvoduje nemovitá
obecnímu
úřadu
obces rozšířenou

prostřednictvím
kteráje doručována
razítkaa podpisem,jedná se o písemnost,
opatřenaotiskemúředního
Není- ti tato písemnost
republiky
předpisu Exekutorské
komoryČeské
(usí $í7, odsÍ.i stavovského
s/uŽlyPosÍServisa tatojeptatnái bez těchtonátežitostí.
- kancelářskýřád) Dte ust's 17b stav.předpisu EKČR- kanc.řád' k písemné
kterémubyl listinnýstejnopistohoto
žádostiúčastnÍka,
vyhotovenáv el. podoběa podepsanápodle $
se zašleel. poštouna e|' adresuuvedenouv žádostipísemnost
dokumentudoručen,
nosičidat'
v sídleúřaduna technickém
16a nebose předá účastníkovi

oioilá|ně mdeosá: JUor' P€ [ Keián
P€ U Kocdn Í|Č
oŇ'c"cz,2'5'l'97=N-Rcz60531355'o=JUol'
P6Í
60531ssl'oU=1'cN=JUDl.
Kocián.sURNAMÉ=Kocián.G|VENNAME=P6lrsERIALNUMBER
:P169030'Í=soudní éx€ k utor
DátUm: 201&07.29 1602:32
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