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P EDVOLÁNÍ
V exeku ní v ci
oprávn ného:

Spole enství vlastník jednotek Jirkovská 5000-5004, Chomutov, I :
70927936, Jirkovská p.5001, 430 04 Chomutov, zast. Mgr. Ing. Vlastimil
N mec, advokát, AK Kada ská p.3550 / o.39, 430 03 Chomutov,
proti povinné:
Jaroslava Sta ková, nar. 16.01.1960, Jirkovská p.5004, 430 04 Chomutov,
pro 38 537,00 K s p íslu enstvím
na izuje jednání o dluzích obme kalých vydra itel
GOLD step s.r.o., I : 04449169, Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00
a
Zaki Shamal, nar. 11.01.1970, Vinohrady 2066, Kada , 432 01
na den 09.06.2021 v 10:00 hod.,
které se koná v sídle podepsaného soudního exekutora
K tomuto jednání jste p edvolán(a).
Nedostavíte-li se a ani v as nepo ádáte z d le itého d vodu o odro ení jednání (o d vodnosti ádosti
o odro ení jednání rozhoduje soudní exekutor), m e soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve Va í
nep ítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, p ineste s sebou toto p edvolání a sv j ob anský pr kaz, pop ípad jiný
pr kaz toto nosti.
Jste-li zam stnán(a), oznamte svému zam stnavateli, e jste p edvolán(a). Máte právo, aby Vám
zam stnavatel poskytl na dobu ú asti p i jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Ú astníci jsou povinni vy íslit náklady, které jim vznikly v souvislosti s dal ím dra ebním jednáním
a kodu, který jim vznikla tím, e vydra itel nezaplatil nejvy í podání (ust. § 336n odst. 1,2 OS ).
Vy íslit náklady a uplatnit náhradu kody mohou ú astníci p ímo na jednání o závazcích
obme kalého vydra itele nebo písemným sd lením, které bude doru eno soudnímu exekutorovi
nejpozd ji p ed zahájením jednání o závazcích obme kalého vydra itele.
Ú ast na jednání není nutná!

V Plzni, dne 14.05.2021
Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Mgr. Lucie Kohoutová,
z pov ení soudního exekutora Mgr. Ing. Ji ího Pro ka

