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JUDr. Karel Urban, soudní exekutor
Minská 54, 616 00 Brno, 
tel./fax. 545 215 006, 545 215 007, 545 215 008, 545 216 774, 545 243 330
www.exekutorurban.cz, e-mail: urad@exekutorurban.cz
V Brně dne 23.03.2022 Vyřizuje: Mgr. Petra Eliášová

e-mail: p.eliasova@exekutorurban.cz
č.j.97EX7663/15-112

ev. č. opr.:4304109927
č.j. ex. soudu: 25 EXE 2890/2015-12

Oprávněný:
1/  Home Credit a. s., IČ:  26978636, sídlem Nové Sady 996/25,  Brno, PSČ:  602 00, práv. zast. Mgr.  Mgr. Roman
Pospiech, LL.M., advokát, se sídlem Svobodova 136/9, Praha, PSČ: 128 00, 

Povinný:
1/ Vladan Šmotek, datum narození 09.10.1976, bytem Sluneční č.p. 352, Uherský Brod-Havřice, PSČ: 688 01,

Věc:  Zaslání exekučního příkazu s     doložkou právní moci  

Vážení,

v souladu s ust. § 335b odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Vám zasíláme na vědomí exekuční

příkaz ze dne 01.02.2016 č.j. 97 EX 7663/15 - 14, kterým byla nařízena exekuce prodejem nemovitostí povinného, za

účelem zveřejnění na úřední desce a pro zaslání přihlášky případně evidované pohledávky.

Zároveň bereme na vědomí, že obec není oprávněna zasahovat do obsahu zveřejňovaného dokumentu jiného

orgánu veřejné moci, který obsahuje osobní údaje. Plnění povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů (tzv. GDPR), účinného od 25.5.2018, doléhá na původce písemnosti a nikoli na obec, která plní pouze

požadavek daný výše uvedeným zvláštním právním předpisem.

S pozdravem

Mgr. Petra Eliášová
pověřená soudním exekutorem

Informace a zásady ochrany osobních údajů v souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( GDPR ) jsou dostupné na
webových stránkách exekutora www.exekutorurban.cz

Dojde-li Vám tento dokument bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
který je platný i bez těchto náležitostí (ust. § 17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský řád). Dle ust. § 
17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči
dat.

http://www.exekutorurban.cz/
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