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V exeku ní v ci

Poji ovna Patricie a.s.I : 61859869, B lehradská p.132, 120 00 Praha Vinohrady,
zast. Mgr. Josef Veverka, advokát, AK nám stí Kinských p.76 / o.7, 150 00
Praha - Praha 5,
proti povinnému: Vladislav Nicek, nar. 22.01.1973, D l Pavel p. 796, 436 01 Litvínov - Horní
Litvínov,
pro 2 315,00 K s p íslu enstvím
oprávn ného:

P EDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání.
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem Dominikánská 8, 301
00 Plze
na izuje rozvrhové jednání na den 07.04.2020 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.
Ka dý z v itel povinného, který je p ítomen jednání, je povinen vy íslit svou pohledávku a její
p íslu enství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny pat í, a skute nosti významné pro její
po adí. Pohledávky ostatních v itel a jejich p íslu enství vy íslí ke dni rozvrhového jednání a jejich
skupinu a po adí uvede soudní exekutor podle údaj uvedených ve spisu. Po skon ení rozvrhového
jednání nelze p ihlí et k té ásti pohledávek a jejich p íslu enství, která nebyla vy íslena (§ 337b odst.
2 o.s. .).
Jsou-li p edm tem p ihlá ky i úroky, úroky z prodlení i poplatky z prodlení, je t eba je vy íslit tak,
aby bylo z ejmé, v jaké vý i vznikly v dob posledních t í let p ed rozvrhovým jednáním a v jaké vý i
d íve.
Ú ast není nutná!

V Plzni, dne 09.03.2020

Za správnost vyhotovení Mgr. Lucie Spá ilová,
z pov ení soudního exekutora Mgr. Ing. Ji ího Pro ka

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
soudní exekutor

