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134 EX 01944/12-2745
P EDVOLÁNÍ
V exeku ní v ci
Heineken eská republika, a.s.I : 45148066, U Pivovaru p. 1, 270 53
Kru ovice - Kru ovice, zast. Mgr. Petr Kupský, advokát, AK Pod vilami p. 747
/ o. 10, 140 00 Praha - Praha 4,
proti povinnému: Ji í Kroupa, nar. 12.10.19568, Novosib inská p. 206, 190 16 Praha - Praha
916, zast. JUDr. Jana Kopá ková, advokát, AK Msgre. B. Sta ka p.62, 344 01
Doma lice - Ho ej í P edm stí,
pro 706 188,00 K s p íslu enstvím
oprávn ného:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem Dominikánská 8, 301
00 Plze
na izuje jednání o dluzích obme kalého vydra itele Jaroslava Dvo áková, nar. 20.03.1995,
Sv tnov,
ár nad Sázavou, 59102,
na den 01.02.2022 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 06.01.2022
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

