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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský Úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na zák|adě usnesení
č.j. 18Nc 7162!2009-14 okresního soudu v Rychnově nad KněŽnou ze dne 05.01.2010' kteým by| nařízen výkon d|e
p|atebního rozkazu č.j' 53 c 21212009-20 ze dne 24'09.2009 vydaného Okresním soudem v Rychnově nad KněŽnou.
kteý naby| právní moci a je vykonatelný ve věci uspokojení poh|edávky

oprávněného: Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 331696, Praha, PSČ; 114 07,lČ: 45317054,
práv. zast. advokátem JUDr' Petr Balcar, advokát, se sídlem Revo|uční 15t763, Praha 1, PSČ:
11o oo, lČ: 66198003

(dále pouze oprávněný)

oroti 1 lva Poláčková
povinnému: bytem Bo|ehošť 63, Bo|ehošť - Bo|ehošťská Lhota, PSČ: 517 31 , dat.nar': 30.1o.,|965

(dá|e pouze povinný)

v částce, která se sk|ádá z:
pohledávky ve výši 5.483,58 Kč a jejÍho přís|ušenství' tj.
úroků z prod|ení ve výši 25oÁ ročně z částky 5'483,58 Kč ode dne 31 .10.2008 do zap|acení
nákladů soudního řízení ve výši 12.024'- Kč
a k vymoŽení povinnosti povinného uhradit oprávněnému nák|ady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi nák|ady exekuce, jejichŽ výše je stanovena v příkazu k úhradě nák|adů exekuce, vydává toto

Usnesení o nařízení dalšího elektronického draŽebního jednání
(dražební vyhláška)

|. DraŽební jednání se koná e|ektronicky prostřednictvím e|ektronického systému draŽeb na adrese draŽebního serveru:

http: I I dr azby. exeku torbrn o. czl

Zaháiení e|ektronického dražebního jednání dne 15.06.2016 v 10:30:00 hod.

Od tohoto okamŽiku mohou draŽite|é činit podání. Dražba se koná, dokud draŽitelé činí podání. Bude-|i v pos|edních pěti
minutách před stanoveným okamŽikem ukončení draŽby učiněno podání' má se za to' Že draŽitelé stá|e činí podání a
okamŽik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamŽiku učinění podání. BudouJi poté činěna da|ší podání'
postup d|e předcházející věty se opakuje. Up|yne-li od pos|edního učiněného podání pět minut, aniŽ by by|o učiněno
da|ší podání má se za to, Že dražitelé jiŽ nečiní podání a dražba končí' Bezprostředně po ukončení draŽby exekutor udě|í
příklep draŽiteli, kteý učini|nejvyšší podání. Konec e|ektronické draŽby dne 15.06.2016 v 11:00:00 hod. Casy zahájení
draŽby, ukončení draŽby a časy příhozů se řídí systémovým časem draŽebního serveru.

ll. Předmětem draŽby je id' % nás|edující nemovité věci
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(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draŽeny s příslušenstvím a součástmi d|e posudku,
kteryi zpracoval zna|ec Equity So|utions Appraisals s.r.o., Lodecká 1184l4, 1 10 00 Praha dne 02'o1 '2a12 jako jeden
celek.)



|I|. Výs|edná cena draŽených nemovitých věcí, jejich přís|ušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
draŽebnímu celku činí částku ve výši 78.000'. Kč (s|ovy sedmdesátosmtisíc korun českých) a by|a určena usnesením
soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č'j. 137Ex 23163 109-67 ze dne 28.01 .2012 na
zák|adě posudku zna|ce Equity So|utions Appraisa|s s.r.o., Lodecká 118414,1 10 00 Praha ze dne 02.01 ,2012, pod č.j,
238-28112011, jehoŽ předmětem by|o ocenění nemovité věci a jejich přÍs|ušenství a jednot|ivých práv a závad s nimi
spojených'

|V. Nejnižší podání se stanoví ve výšijedné po|oviny výs|edné ceny nemovitých věcí, jejich přís|ušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k draŽebnímu ce|ku tj. ve výši 39.000'. Kě (s|ovy třicetdevěttisíc korun českých)'

v. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 15.000'. Kč (s|ovy patnácttisíc korun českých)' Jako draŽitel se můŽe
e|ektronické draŽby zúčastnit pouze osoba, která je registrovaným draŽite|em pro draŽby probíhající na draŽebním
serveru: http://drazby'exekutorbrno'cz/, jejíŽ totoŽnost by|a ověřena (verifikována), k této draŽbě se prostřednictvím
draŽebního seryeru http:l/drazby.exekutorbrno.czl přihlásí a zap|atí draŽebníjistotu ve výši a za podmínek stanovených
touto draŽebn í vyh|áškou.
Zďjemci o koupi draŽených nemovitých věcí jsou povinni nejdříve se zaregistrovat do systému e|ektronických draŽeb na
adrese http://drazby.exekutorbrno.czl nejméně 3 dny před zahájením draŽby a pos|éze ověřit svou totoŽnost.
ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby:

1. ELEKTRONlcKY - zas|áním e-mai|u s p|atným zaručeným e|ektronickým podpisem, kteý splňuje poŽadavky
ust. $ 2 zákona Ó, 227lzttt Sb. o elektronickém podpisu, nejméně ťi dny přede dnem zahájeni draŽby (pro
tuto moŽnost je nutné mít p|atný kva|ifikovaný certifikát vystavený cedifikační autoritou. Kva|ifikovaným
poskytovatelem certifikačních s|uŽeb jsou: První certifikační autorita a.s' |Č 26439395, Česká pošta s.p', |Č
47114983, eldentity a's' lČ 27112489) na e-mai|ovou adresu: m.b|azkova@exekutorbrno'cz nebo
n.novotna@exekutorbrno'cz. V případě vyuŽití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ předloŽit
originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání dražby
starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce draŽite|e povinen přiloŽit p|nou moc s úředně ověřenými
podpisy. Výoisy z obchodnÍho rejstříku a olné moci nebudou draŽite|Ům vráceny a zŮstanou uloŽeny v seznamu
draŽite|Ů!

2, ZASLÁNíM FORMULÁŘE {formutář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru
httpl//drazby.exekutorbrno.c/) s úředně ověřeným podpisem do síd|a Exekutorského úřadu Brno-venkov, se
síd|em Veveří 125, 616 45 Brno, Ceská republika. V tomto případě je nutné doručení nejméně 3 pracovní dny
přede dnem zahájení draŽebního jednání nebo V téŽe lhůtě osobně na podate|ně v síd|e Exekutorského Úřadu
Brno-venkov' Veveří 125,616 45 Brno, Česká repub|ika. V případě vyuŽití tohoto způsobu právnickými osobam'
je NUTNÉ před|oŽit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí bý ke
dni konání dražby starší šesti měsícŮ. V případě zastoupení je zástupce draŽite|e povinen při|ožit p|nou moc
s Úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního relstříku a p|né moci nebudou draŽite|Ům vráceny a zŮstanou
uloŽeny v seznamu draŽitelů!

3' osoBNí NÁVŠTĚVou Exekutorského úřadu Brno-venkov, soudního exekutora JUDr' Petra Kociána, se
síd|em Veveří 125, 616 45 Brno, Česká republika. TotoŽnost bude ověřena d|e platného dok|adu totožnost,
v případě vyuŽití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné před|oŽit také originál výpisu z obchodního
rejstříku nebo jeho Úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této draŽby starší šesti měsícŮ'
V případě zastoupení je zástupce draŽite|e povinen předloŽit p|nou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy
z obchodního rejstříku a p|né moci nebudou draŽite|Ům vráceny a zŮstanou uloŽenv v seznamu draŽite|ů!

4. ŽoVANoU xonveRz nýna
draŽebním seryeru po přih|ášení se ke svému účtu. Formu|ář podepište a podpis nechte Úředně ověřit (u notáře
nebo na kterémko|i kontaktním místě CzechPo|NT). Na kontaktním místě CzechPo|NT nechte u dokumentu s
ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zaš|ete e-mai|em na adresu
m.b|azkova(@exekutorbrno.cz nebo n.novotna@exekutorbrno.cz. V případě vyuŽití tohoto způsobu
právnickými osobami je NUTNÉ před|oŽit originá| výpisu z obchodního rejstřÍku nebo jeho úředně ověřenou
kopii, které nesmí být ke dni konání dražby starší šesti měsícŮ. V přÍpadě zastoupení je zástupce draŽite|e
povinen při|oŽit p|nou moc s úředně ověřenými podpisy' Výoisy z obchodního rejstříku a p|né moci nebudou-
draŽitelŮm vráceny a zůstanou uloŽeny v seznamu draŽite|Ů!

Zá1emci o koupi draŽených nemovitých věcí, kteří jsou registrovanými draŽiteli a jejichŽ totoŽnost by|a ověřena a k této
draŽbě se na draŽebním serveru ht1p:i/drazby.exekutorbrno.czl přih|ásí, jsou povinni zap|atit draŽební ,1istotu přeo
zahájenÍm e|ektronického draŽebního jednání v pok|adních hodinách soudního exekutora (pok|adní hodiny jsou
zveřejněny na informačnÍ tabu|i soudního exekutora a na webových stránkách http://www.exekutorbrno.c/czluredni-
hodiny/), a to v předstihu nejpozději jeden pracovní den přede dnem zahájení elektronického draŽebního jednání (poté jiŽ

nebude moŽno s|oŽit draŽební jistotu v hotovosti do pok|adny) nebo bezhotovostní p|atbou na účet soudního exekutora
č'ú.210735876512700, vedeného u UniCredit Bank Czech Repub|ic a's Variabi|nÍ symbo| bude vygenerován kaŽdémur
registrovanému a verifikovanému draŽite|i, kteý se k draŽbě přih|ásí. individuá|ně' P|atba musí b;it provedena pod
přidě|eným variabi|ním symbolem s uvedením speciíického symbolu, do kterého draŽite|é uvedou bud' rodné čís|o (v
případě fyzických osob) nebo |Č (v případě právnických osob). K p|atbě na účet soudního exekutora |ze přihlédnout
pouze tehdy, bylo.|i jeden pracovní den před zahájením draŽebního jednání zjištěno' Že na Účet soudního exekutora také
doŠla. DraŽitelé se upozorňují' aby sk|ádali draŽební jistotu na účet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby
nedošlo k případným nesrovnalostem v rámcí bankovních převodŮ. Zájemcí o eÍeKronÍckou draŽbu jsou povinní před
zahájením draŽebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty. Výše minimá|ního příhozu se stanovuje částkou ve
výši 5.000'- Kč.

Vl. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: nebyly zjištěny

Vl|. Závady, které prodejem nemovitých věcí v draŽbě nezaniknou, jsou věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní
či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v draŽbě nezaniknou ($ 69 e.ř. ve spojení s $ 336a odst. 1 písm' d)



o's'ř'): nebyly zjištěny

Vll|. Pod|e $ 69 e.ř. ve spojení s $ 336| o's.ř. je vydraŽite| oprávněn převzít vydraŽenou nemovitou věc (vydraŽený
funkční soubor nemovitých věcí) s přís|ušenstvím dnem nás|edujícím po vydání usnesenÍ soudního exekutora o udě|en.
přík|epu; o tom je vydraŽite| povinen vyrozumět soudního exekutora' VydraŽite| se stává v|astníkem vydraŽené nemovité
věci s příslušenstvím, naby|o-|i usnesení o udě|ení přík|epu právní moci a zaplatil.|i nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o udě|ení přík|epu (S 69 e.ř' ve spojení s $ 336| odst. 1 a 2 o.s.ř.)'

lX' SoudnÍ exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, Že je
mohou upÍatnit jen pri eíektronickém draŽebním jednání jako dražitelé. Předkupníprávo nebo výhrada zpětné koupě k
vydraŽené nemovité věci zaniká dnem, kteým se sta| vydraŽite| jejím vlastníkem, nejde-|i o předkupní právo stavebníka
k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo stavebníka stavby k pozemku a v|astníka pozemku
ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udě|ením příklepu nezanikají. Předkupní právo nebo výhradu zpětné
koupě můŽe up|atnit v draŽbě jen ten, o jehoŽ právu by|o jiŽ usnesením soudního exekutora před první draŽbou
rozhodnuto, že )e prokázáno,

X. Jako draŽite|é nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manŽe| povinného (případně býva|ý manže|(ka) povinného, pokud jsou postiŽeny nemovité věci dosud ve
společném jmění manŽe|Ů, vydraŽitel uvedený v $ 336m ost. 2 o.s.ř. a dá|e ti, kterým v nabytí věci brání zv|áštní právní
předpis'

Xl' Vzhledem k tomu, Že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání, které proběh|o dne 11.09'2012
zůstávají zachovány i pro další draŽební jednání a osoby, které neup|atni|y svá práva podle s 336b odst' 3 a
odst. 4 o's.ř. do zahájení prvního dražebního jednání' nemohou tato práva up|atnit v žádném dalším draŽebním
jednání. Věřite|é povinného, kteří své poh|edávky nepřihlásiIi k rozvrhu do zahájení prvního dražebního jednání'
je již nemohou přihlásit do zahájení da!šího dražebního jednání. Soudní exekutor vyzývá věřite|e' kteří jiŽ doručili
svou přih|ášku pohledávky vůči povinnému, aby poh|edávku vyčísli|i včetně přís|ušenství ke dni konání da|šího
dražebního )ednání a pokud tak neučjnilj, aby llstlny k prokázání připojili v originále' úředně ověřené kopil nebo
konvertované podobě kva|ifikované |istiny'

X|l. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje b|iŽší informace a podrobnosti oh|edně draŽite|e, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona č.2612000 Sb., zákon o veřejných draŽbách' kteý draŽebníkovi uk|ádá povinnost, Že
osoby a věci musí být označovány zpŮsobem Vy|učujícím jejich záměnu' U fyzické osoby musí jít o takové označení,
které jednoznačně vy|učuje záměnu osob, přičemŽ nezpochybnite|ným identifikátorem je rodné čís|o íyzické osoby, které
však podléhá zvláštnímu reŽimu. V případě draŽby nemovitých věcí katastrá|ní Úřad vyŽaduje identifikaci vydražitele jeho
rodným číslem. Z tohoto důvodu je v draŽební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyk|é' Že
fyzická osoba se iednoznačně identiíikuie svým rodným čís|em. Pro zpracování těchto úda1ů platí zv|áštní reŽim d|e
zákona č. 10,t/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na zák|adě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje
všechny draŽitele, Že bude pro jejich registraci vyŽadovat sdělení rodného čís|a, jinak budou vy|oučeni z dražby (netýká
se právnických osob jako draŽite|ů). Při samotné draŽbě nemovitých věcí jiŽ draŽite|é o této skutečnosti nebudou
soudním exekutorem poučováni.

xl|l. V systému e|ektronických draŽeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudíŽ nemŮŽe být učiněno
shodné podání. Da|ší podání tedy musí být vŽdy vyšší, jinak k němu nebude přih|íŽeno. Jednotlivá podání se zvyšují
minimálně o částku uvedenou v č|' V' in fine' V případě, Že draŽite|i svědčí předkupní právo, můŽe kdykoliv v průběhu
dražby učinit podání ve stejné výši' jako je nejvyšší jiŽ učiněné podání' DraŽite|, kteý tímto úkonem srovna| nejvyšš'
dosaŽené podání, se stává draŽite|em s nejvyŠším podáním' Pokud někdo nepodá vyšší podání' stává se i vítězem
draŽby.

X|V. Usnesení o přík|epu bude zveřejněno nás|edující pracovní den po udě|ení přík|epu na e|ektronické úřední desce
soudního exekutora na webových stránkách www.exekutorbrno.cz v sekci ,,ostatní písemnosti,, pod jednacím čís|em ($
336o odst. 1 písm. e) o.s.ř.)

XV. Námitky proti udělení přík|epu vydraŽiteli |ze up|atnit v časovém horizontu pěti minut od systémového h|ášenÍ ''Máte-
|i námitku proti udě|ení příklepu' můŽete ji nynÍ podat.,, o tomto jsou účastníci draŽby v systému e|ektronické draŽby
vyrozumění online ($ 336o odst' 1 písm. h) o.s.ř.)' V případě' Že budou námitky proti udělení přík|epu podány' rozhodne
o nich soudní exekutor usnesením, které zveřejní vsystému e|ektronické dražby, Pokud budou soudním exekutorem
sh|edány dŮvodnými, pokračuje elektronická dražba vyvoláním předpos|edního podání. V opačném případě udělí soudní
exekutor přík|ep.

(Prohlídka dražené nemovité věci není organizována, zájemci se mohou s nemovitými věcmi individuálně
seznámit. B|iŽší informace je moŽno zjistit ze zna|eckého posudku zveřejněného na webových stránkách soudního
exekutora v sekci ''draŽby,, 

případně fyzickým nah|édnutím v síd|e soudního exekutora po předchozí dom|uvě. Učast
Účastníka a draŽitele, kteý nemá přístup k technickému zařízení k účasti na draŽbě, zajistí soudní exekutor na písemnou
Žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby}.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvo|ání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního
exekutora. odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupi|i jako další oprávnění, povinný a osoby, které
mají k nemovitým věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo' Odvo|ání jen proti výrokům uvedeným v
bodě l.' ||.' V|.' V|||.' lX'' X.' X|.' Xl|. X||l' X|V' XV. není přípustné.

V Brně dne 31 .03.2016
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JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

Doručuje se:

1. oprávněnému, 2. Těm, kdo do řízení přistoupi|i jako da|ší oprávnění, 3' Povinnému, 4' Manže|u povinného oe.|i nemovitá věc v SJM), 5.
osobám, o nichŽ je mu známo' Že mají k nemovité věci předkupní právo nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, osobám, kteryim se
doručuje usnesení podle s 336a o.s.ř' 6. osobám, které již přih|ásiý sVé Vymahate|né poh|edávky nebo pohledáVky zajištěné zástavním
právem za povinným a přÍs|ušnými listinami je prokáza|y, 7. Finančnímu úřadu a obecnÍmu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme
obecní úřad, vjehož obvodu je nemovitá věc, aby vyh|ášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyktým, 8.
Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, V jejichŽ obvodu má povinný své byd|iště (sídlo, místo podnikání), 9. Těm, kdo vybírají po,iistné na
sociá|nÍ zabezpečení, příspěvek na státnÍ po|itiku zaměstnanosti a pojistné na Veřejné zdravotní pojištění, .10. Příslušnému katastrá|nÍmu úřadu
+ žádáme příslušný katastrá|ní úřad' aby vyh|ášku nebo její podstatný obsah uveřejni| na své úřední desce, ,1 1. obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, V jehož obvodu je nemovitá věc.

NenÍ _ li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o pÍsemnos{ která je doručována prostřednictvím
síužby PosÍServis a taÍo je platnái bez {ěchto ná|ežitosÍí. (ust. s17, odst' í stavovskéhopředpísu ExekuÍorské komory České repubííky
_ kancelářský řád) Dle ust' s 17b stav' předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byt tistinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašie el, poštou na el. adresu uvedenou V Žádosti pisemnosÍ vyhotovená v el' podobě a podepsaná podle s
1 6a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat'

Diqilá|ně podepsa|: JUDr' Petr Koqián
DŇ:/c=cŽlo=JUDr' Petr Kocián [|Č 6053
135sUoU= 1/cN= JUDr' Petr Kocián/seriaI
Numb er=P 1 6903oltille=S oudnl exekutor
natum: 31.03.?016 09:2+:50



ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

ověřuji pod pořadovým číslem 83633418-178580-160404114246, Že tenÍo dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy'

obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datoých schránek. Tato datová zpráva s číslem 357784488 byla systémem přenesena dne 31.03.2016
v l7:37:08. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 04.04,20|6 v |I:43 02' Datová zptáva byla opatřena
zaručenou elektronickou značkou za|oženou na kvalifikovaném systémovém certifikátu lydaném
akreditovaným poskýovatelem certifikaČních sluŽeb. Úoa;e o zaručené elektronické značce,. číslo
kvalifikovaňého šystémového certifikátu lc 44 C7, certiťrkát byl lydán PostSignum QualiÍied CA2, Česká
pošta, sJp. [IČ 47I|4983] 9ro Informační systém datových schránek - produkční prostředíMinisterstvo
vnitra Ceské republiky uC 00007064]. Elektronická značkaby|a označena časovým razítkem' Datum a čas

04.04.2016 |l:41:27, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 20, časové razítko bylo lydáno
PostSignum Qualified cA3, Česká pošta, s.p. [IČ 471|4983l.

odesílaj ící datová schránka:
Název: Kocián Petr, JtIDr. - soudní exekutor
Adresa: Veveří 22|61125,6l600 Brno, CZ
ID datové schrán$': fhdg8kn
Typ uživatele: oprávněná osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem za\oŽeným

na kvalifikovaném certifikátu lydaném akreditovaným poskýovatelem certifikačních služeb a platnost

zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04'04 .20|6 v 11:43:30. Zaručený elektronický podpis byl

shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči

Seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.04.2016 |0:1422. Udaje o zaručeném

elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu |C 77 2C, kvalifikovaný- certifikát by| vydán

akreditovaným posky,tovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Ceská pošta, s.p. [IC
47114983] 9ro podepisující osobu (označující osobu) JUDr. Petr Kocián, Soudní exekutor, 1, JUDr. Petr
Kocián [IC 60531355]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, za|oŽeným na

kvalifikovaném certifikátu r,ydaném akeditovanýP poskytovatelem certifikačních služeb' Platnost časového
razítka byla ověřena dne 04.04,20|6v l1:43:30. Udaje o časovém razitku: datum a čas 31.03.201609:24z51,
číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 18, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným
pos$tovatelem certifikačních sluŽeb PostSignum QualiÍied cA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 41II4983].

Vystavil: obec Voděrady
Pracoviště: obec Voděrady
Ve Voděradech dne 04.04.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Michal Hejna

otisk ú ředního r azítkaz

"k- 836334 18- 178580-1 60404114246

Pozndmka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím ďólkový
p řístup na adres e http s : //N,luw. czech p oint, cďov erov acido lo zky'


