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OZNÁMENÍ EXEKUTORA O P IHLÁ ENÝCH POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se
sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ
usnesení:
eská republika - Okresního soudu v Karlových Varech ze dne
12.02.2020,
.j. 48 EXE 3267/2019-43, kterým byla na ízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek
eská republika - Okresního soudu v
Karlových Varech ze dne 26.04.2012,
.j. 14 C 240/2011-66Rozsudek
eská
republika - Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 05.01.2012, .j. 13 C
214/2011-37Notá ský zápis JUDr. Helena Marková notá ka ze dne 01.07.2010, .j.
NZ 137/2010, NZ 146/2010Usnesení eská republika - Okresního soudu v Karlových
Varech ze dne 16.12.2019,
.j. 14 C 240/2011-84, ve v ci oprávn ného:
Miroslav Ga parovi , bytem Stavba
p.579 /
o.14, Mariánské Lázn
Mariánské Lázn
353 01, I : 12397016, nar. 15.07.1959, právní zástupce JUDr.
Beáta Burianová, advokát se sídlem Hlavní t ída p. 161 / o. 42, Mariánské
Lázn - Mariánské Lázn 353 01, proti povinnému: Tomá Fiala, bytem Pet ín
p.558 /
o.8, Karlovy Vary - Karlovy Vary 360 01,
I : 71817557, nar.
10.06.1978, právní zástupce Mgr. Miroslav ipka, advokát se sídlem Jednoty
1628, Sokolov 356 01 ,
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i
6 055 705,70 K , náklady oprávn ného: 100 248,50 K , jako i k úhrad náklad
exekuce,
s odkazem na § 52 e. ., podle § 336p odst. 1 a 2 o.s. . oznamuje tímto, o
kterých p ihlá ených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvy ího podání
dosa eného v ízení prodejem nemovitých v cí povinného. Dra ba byla na ízena
dra ební vyhlá kou ze dne .. pod .j. ... První dra ební jednání se konalo
dne ...
I. P ihlá ky pohledávek, o nich
-

bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:

nejsou

II. P ihlá ky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení § 336f
odst. 4 o.s. .:
-

nejsou

III. P ihlá ky pohledávek, o nich
ustanovení § 336f odst. 4 o.s. .:
-

nejsou

dosud

nebylo

rozhodnuto

ve

smyslu

Pou ení: P ihlá ení v

itelé se pou ují o tom, e s odkazem na § 52 e. ., podle § 336b
odst. 4, písm. b) o.s. . mohou jako dal í v itelé povinného pop ít p ihlá ené
pohledávky co do jejich pravosti, vý e, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji
do 15-ti dn
ode dne zve ejn ní tohoto oznámení, nebo v té e lh t
ádat, aby
k rozvr ení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání. K námitkám a ádosti o jednání
u in ným pozd ji nebude p ihlí eno.
P ihlá ení v itelé jsou s odkazem na § 52 e. ., podle § 336f odst. 5 o.s. . povinni
bezodkladn oznámit soudnímu exekutorovi zm ny týkající se p ihlá ky, ke kterým do lo
po jejím doru ení soudnímu exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za kodu tím
zp sobenou. Jestli e soudní exekutor do zve ejn ní tohoto oznámení nerozhodl o n které
p ihlá ce s odkazem na § 52 e. ., podle 336f odst. 4 o.s. ., uvede tuto skute nost v
oznámení samostatn
(viz. oddíl III. shora). Nebude-li p ihlá ka pohledávky poté
odmítnuta, za le soudní exekutor oprávn nému, povinnému a v em p ihlá eným v itel m, o
jejich
pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodate né oznámení o
projednání takové pohledávky, a pou í je, e nejpozd ji do 15-ti dn ode dne doru ení
oznámení mohou pohledávku pop ít co do její pravosti, vý e, za azení do skupiny a
po adí nebo po ádat, aby k rozvr ení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání, s tím,
e k námitkám nebo ádosti o jednání u in ným pozd ji se nep ihlí í.

V Plzni dne 18.11.2021
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

