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Spisová značka: 134 EX 13371/16 - 786
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se
sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě
usnesení: Okresního soudu ve Svitavách ze dne
31.10.2016, č.j. 10 EXE
807/2016-21, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozhodčí nález JUDr. Bohuslav Heczko rozhodce ze dne 30.8.2016, č.j. AHR
29/2016, ve věci oprávněného:
Ridera Bohemia a.s., se sídlem 28. října čp.
2092 / čo. 216, Ostrava 709 00, IČ: 26847833, právní zástupce JUDr. Rostislav
Tomis, advokát se sídlem Na poříčí čp.1047 / čo.26, Praha - Praha 1 110 00,
proti povinnému: Jan Fajman, bytem Sluneční čp.1001 / čo.46, Moravská Třebová
- Předměstí 571 01, IČ: 45560013, nar. 26.03.1970, k uspokojení pohledávky
oprávněného ve výši 1 266 465,00 Kč s příslušenstvím: smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 83 634,00 Kč od 7.2.2016 do 22.4.2016, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 54 341,00 Kč od 23.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 47 293,00 Kč od 8.2.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 149 348,00 Kč od 22.2.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 77 051,00 Kč od 4.3.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 160 402,00 Kč od 4.3.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 98 905,00 Kč od 4.3.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 74 528,00 Kč od 17.3.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 81 281,00 Kč od 17.3.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 73 995,00 Kč od 2.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 73 121,00 Kč od 2.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 74 092,00 Kč od 11.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 74 480,00 Kč od 24.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 80 173,00 Kč od 30.4.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 73 509,00 Kč od 1.5.2016 do zaplacení, smluvní pokuta 0,05 %
denně z částky 73 946,00 Kč od 12.5.2016 do zaplacení, náklady předcházejícího
řízení 33 589,60 Kč, náklady předcházejícího řízení 58 116,30 Kč, náklady
předcházejícího řízení 7 474,59 Kč, náklady oprávněného: 16 915,80 Kč, jakož i
k úhradě nákladů exekuce,
s odkazem na § 52 e.ř., podle § 336p odst. 1 a 2 o.s.ř. oznamuje tímto, o
kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání
dosaženého v řízení prodejem nemovitých věcí povinného. Dražba byla nařízena
dražební vyhláškou ze dne 19.10.2018 pod č.j. 134 EX 13371/16-743. První
dražební jednání se konalo dne 29.11.2018
I. Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:
1) MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, IČ: 252559431, Francouzská 172, Praha
2, zast. JUDr. Karlem Košta, advokát, který přihláškou ze dne 28.06.2017,
doručenou zdejšímu EÚ dne 29.06.2017 přihlásil pohledávkou ve výši 1.016.337,-
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Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 18.317,- Kč, kterou doložil usnesením
č.j. 10 C 36/2017-40 ze dne 06.04.2017
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř.
2) Exekutorský úřad Svitavy, soudní exekutor JUDr. Igor Olma, který přihláškou
ze dne 17.08.2017, doručenou zdejšímu EÚ dne 17.08.2017 přihlásil pohledávku
ve výši 7.865,- Kč, kterou doložil pověřením č.j. 10 EXE 131/2017-12,
exekučním příkazem prodejem nemovitých věcí č.j. 111 EX 439/17-20, pověřením
č.j. 10 EXE 131/2017-12, exekučním příkazem prodejem nemovitých věcí č.j. 111
EX 439/17-21, exekučním příkazem prodejem nemovitých věcí č.j. 111 EX
439/17-19.
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. d)/h) o.s.ř.
3) Okresní správa sociálního zabezpečení Svitav,y Erbenova 205/1, Svitavy,
který přihláškou ze dne 21.08.2017, doručenou zdejšímu EÍ 21.08.2017 přihlásil
pohledávku ve výši 250.082,- Kč, kterou doložil výkazem nedoplatků č.j. Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-8.9.2015-627/668,
Rozhodnutí
o
zřízení
zástavního práva č.j. 46007-220/8030/23.11.2015-02497/SI Exekuční příkaz
srážkami ze mzdy č.j. 46007-220/8030/30.01.2017-00246/SI, Výkaz nedoplatků
č.j. 46007/210-8013-2.12.2015-836/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva
č.j. 46007-220/8030/20.01.2016-00108/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00247/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-11.3.2016-205/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/20.04.2016-00976/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00248/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-6.6.2016-382/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/13.07.2016-01512/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00249/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-8.9.2016-586/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/01.12.2016-02712/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00250/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-6.12.2016-783/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00255/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/30.01.2017-00252/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-7.3.2017-201/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/27.04.2017-00927/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/27.04.2017-00929/SI,
Výkaz
nedoplatků
č.j.
46007/210-8013-5.6.2017-385/668, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/12.07.2017-01427/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/12.07.2017-01428/SI, Rozhodnutí č.j. 46007/019322/15/010/ŠV
Rozhodnutí
č.j.
46007/024717/16/110/RP,
Platební
výměr
č.j.
46007/130/8014/13.7.2015/132/SC, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/23.10.2015-02184/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/24.01.2017-00200/SI,
Platební
výměr
č.j.
46007/130/8014/20.7.2016/207/BZ, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/01.12.2016-02710/SI, Exekuční příkaz srážkami ze mzdy č.j.
46007-220/8030/25.01.2017-00216/SI,
Platební
výměr
č.j.
46007/130/8014/20.7.2016/208/BZ, Rozhodnutí o zřízení zástavního práva č.j.
46007-220/8030/01.12.2016-02714/SI. Vyčísleno na 126.477,- Kč
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. d)/h) o.s.ř.
4) Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky, regionální pobočka hradec
Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hořická 1710/19a
Hradec Králové, který přihláškou ze dne 07.09.2017, doručenou zdejšímu EÚ dne
07.09.2017 přihlásil pohledávku ve výši 10.731,- Kč, kterou doložil výkazem
nedoplatků č. 6841600943
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Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.
5) Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky, regionální pobočka hradec
Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hořická 1710/19a
Hradec Králové, který přihláškou ze dne 07.09.2017, doručenou zdejšímu EÚ dne
07.09.2017 přihlásil pohledávku ve výši 28.422,- Kč, kterou doložil výkazem
nedoplatků č.j. 6841600830, exekučním příkazem prodejem nemovitých věcí č.j.
111 EX 439/17-21 ze dne 02.03.2017 (není na LV č. 252)
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.
6) Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách,
T.G.Masaryka 15, Svitavy, který přihlásil pohledávku ve výši 13.09.2017,
doručenou zdejšímu EÚ dne 13.09.2017 přihlásil pohledávku ve výši 5.238,- Kč,
kterou doložil výkazem nedoplatků č.j. 1538209/17/2808-00540-609420 ze dne
12.09.2017,
rozhodnutím
o
zřízení
zástavního
práva
č.j.
1205129/17/2808-00540-609420 ze dne 07.06.2017 (Fajmanová)
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř.
7) Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách,
T.G.Masaryka 15, Svitavy, který přihlásil pohledávku ve výši 13.09.2017,
doručenou zdejšímu EÚ dne 13.09.2017 přihlásil pohledávku ve výši 135.463,Kč, kterou doložil výkazem nedoplatků č.j. 1538099/17/2808-00540-609420 ze dne
12.09.2017,
rozhodnutím
o
zřízení
zástavního
práva
č.j.
411800/17/2808-00540-609420
ze
dne
16.03.2017,
rozhodnutím
o
zřízení
zástavního práva č.j. 1172320/17/2808-00540-609420 ze dne 25.05.2017
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.
8) Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách,
T.G.Masaryka 15, Svitavy, který přihláškou ze dne 07.11.2017, doručenou
zdejšímu EÚ dne 07.11.2017 přihlásil pohledávku ve výši 142.909,- Kč, kterou
doložil
výkazem
nedoplatků
č.j.
1706489/17/2808-00540-609420
ze
dne
06.11.2017,
rozhodnutím
o
o
zřízení
zástavního
práva
č.j.
889945/16/2808-00540-609420
ze
dne
04.05.2016,
č.j.
411800/17/2808-00540-609420
ze
dne
16.03.2017,
č.j.
1172320/17/2808-00540-609420 ze dne 25.05.2017
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) a f)

o.s.ř.

9) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530,
Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, který
přihláškou ze dne 30.04.2018, doručenou zdejšímu EÚ dne 30.04.2018 přihlásil
pohledávku ve výši 733 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 19,- Kč, náklady
předchozího řízení ve výši 2.391,- Kč a 3.143,- Kč, kterou doložil rozsudkem
č.j. 10 Co 49/2017-27, elektronickým platebním rozkazem č.j. EPR 559/2017 - 4
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.
10) Exekutorský úřad Rokycany, soudní exekutor Mgr. Petr Micka, přihláškou ze
dne 22.10.2018, doručenou zdejšímu EÚ dne 22.10.2018 přihlásil pohledávku ve
výši 7.865,- Kč, kterou doložil příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 168 EX
2948/17-33
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.
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11) Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, Bělehradská 132, Praha 2, 120 00,
zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, který přihláškou ze dne 25.10.2018, doručenou
zdejšímu EÚ dne 25.10.2018 přihlásil pohledávku ve výši 1.424,- Kč s úrokem
z prodlení ve výši 197,54 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 1.368,- Kč,
kterou doložil rozsudkem č.j. 6 C 261/2017-34
Pohledávka náleží do skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.
II. Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení § 336f
odst. 4 o.s.ř.:
-nejsou
III. Přihlášky pohledávek, o nichž
ustanovení § 336f odst. 4 o.s.ř.:
-

dosud

nebylo

rozhodnuto

ve

smyslu

nejsou

Poučení: Přihlášení věřitelé se poučují o tom, že s odkazem na § 52 e.ř., podle § 336b

odst. 4, písm. b) o.s.ř. mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené
pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději
do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby
k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání
učiněným později nebude přihlíženo.
Přihlášení věřitelé jsou s odkazem na § 52 e.ř., podle § 336f odst. 5 o.s.ř. povinni
bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo
po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou. Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé
přihlášce s odkazem na § 52 e.ř., podle 336f odst. 4 o.s.ř., uvede tuto skutečnost v
oznámení samostatně (viz. oddíl III. shora). Nebude-li přihláška pohledávky poté
odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o
jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o
projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení
oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a
pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím,
že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

V Plzni dne 6.12.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Spáčilová
z pověření soudního exekutora
Mgr. Ing. Jiřího Proška

