;

;;

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová značka: 134 EX 03344/17 - 417
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 v Liberci ze dne
27.03.2017, č.j. 74 EXE
59781/2017-13, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 17.05.2016, č.j. 19 C 27/2016-36, ve
věci oprávněného:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689/14, Teplice - Trnovany
415 50, IČ: 49099451,
proti
povinnému: Milan Hnilica, bytem Kateřinská cp 121 / co, Stráž nad Nisou 463
03, nar. 08.11.1954, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 17 376,00
Kč s příslušenstvím: náklady předcházejícího řízení 1 974,00 Kč, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 17 376,00 Kč od 05.02.2016 do zaplacení, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 55 147,00 Kč od 12.06.2015 do 30.07.2015, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 48 739,00 Kč od 31.07.2015 do 03.09.2015, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 38 648,00 Kč od 04.09.2015 do 09.09.2015, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 37 558,00 Kč od 10.09.2015 do 22.11.2015, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 27 467,00 Kč od 23.11.2015 do 04.02.2016,
náklady oprávněného: 100,00 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 07.02.2020 pod č.j. 134 EX 03344/17-383. První
dražební jednání se konalo dne 25.03.2020.
I. Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:
1) JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor, Exekutorský úřad Most, se sídlem
Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, přihlásil pohledávku ve výši
6655,00 Kč, jako náklady vzniklé v exekuce vedené pod sp.zn. 130 EX
745/18.
Pohledávka v částce 4 235,00 Kč spadá do 4. skupiny s rozhodným datem
19.07.2018 (v případě, že bude v plné výši uspokojen oprávněný z přerušené
exekuce CREDITFIELD, s.r.o.) a v částce 2420,00 Kč do 8. skupiny s rozhodným
datem 30.03.2019
2) CREDITFIELD, s.r.o., IČ 289 39 395, se sídlem Sokolovská 49/5, 186
00Praha 8, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem, přihlásil pohledávku
ve výši 72 787,20 Kč dle Elektronického platebního rozkazu, č. j. EPR
278102/2017-5, ze dne 20. 12. 2017 a PUNE č.j. 130 EX 745/18-46/E ze dne
29.03.2019

Pohledávka spadá do
z přerušené exekuce)

4.

skupiny

s rozhodným

datem

19.07.2018

(oprávněný

3) Mgr. Magdaléna Popková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se
sídlem Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2, přihlásil pohledávku ve výši
6655,00 Kč, jakožto náklady vzniklé v exekuci vedené pod sp.zn. 209 EX
829/2017 přiznané PUNE č.j. 209 EX 829/2017-9
Pohledávka v částce 4 235,00 Kč spadá do 4. skupiny s rozhodným datem
25.04.2017 (v případě, že bude v plné výši uspokojen oprávněný z přerušené
exekuce ČR - Okresní soud v Liberci) a v částce 2420,00 Kč do 8. skupiny
s rozhodným datem 22.08.2019
4) Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se
sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil pohledávku ve výši
7865.00 Kč jakožto náklady vzniklé v exekuci sp.zn. 031 EX 5878/15
Pohledávka spadá do 8. skupiny s rozhodným datem 29.08.2019.
5) Josef Jantula, nar. 21. 2. 1967, bytem Anny Bayerové 412, 276 01 Mělník,
PRÁVNĚ ZAST.: JUDr. PhDr. Karolinou Spozdilovou, Ph.D., advokátkou,
přihlásil pohledávku ve výši 313 191,10 Kč dle Směnečného platebního
rozkazu č.j. 37 Cm 74/2015-10 ze dne 18.8.2015 a PUNE 031 EX 5878/15-93
Pohledávka spadá do
z přerušené exekuce)

4.

skupiny

s rozhodným

datem

18.11.2015.

(oprávněný

6) Soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, se
sídlem Palackého 267, 293 01 Mladá Boleslav, přihlásil pohledávku ve
výši 8288,50 Kč dle PUNE č.j. 172 EX 540/13-38
Pohledávka v částce 3 850,00 Kč spadá do 4. skupiny s rozhodným datem
30.09.2013 (v případě, že bude v plné výši uspokojen oprávněný z přerušené
exekuce Kaláb Daniel, Ing.,) a ve zbylé částce do 8. skupiny s rozhodným datem
05.09.2019
7) Ing. Daniel Kaláb, nar. 19.6.1957, IČO 40268501, se sídlem Malá Skála,
Vranové 1. díl 252, PSČ 468 22, Právně zast.: JUDr. Klára Papoušková
Hulswitová, advokát, přihlásil pohledávku ve výši 178 246,21 Kč dle
rozsudku OS v Liberci č.j. 27 EC 422/2010 – 33 ze dne 16.října 2012 a
PÚNE č.j. 172 EX 540/13-38 ze dne 23.8.2019
Pohledávka spadá do
z přerušené exekuce)

4.

skupiny

s

rozhodným

datem

30.09.2013.

(oprávněný

8) Aleš Fillo nar. 24. 12. 1985 bytem Kolbenova 635/18, 190 00 Praha 9
PRÁVNĚ ZAST.: JUDr. PhDr. Karolinou Spozdilovou, Ph.D., advokátkou, který
přihlásil pohledávku ve výši 315 229,40 Kč dle směnečný platební rozkaz vydaný
Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci pod č.j. 39 Cm 10/2017 13 dne 12.4.2017 a PUNE č.j. 031 EX 777/17 - 109
Pohledávka spadá do
z přerušené exekuce)

4.

skupiny

s

rozhodným

datem

03.07.2017.

(oprávněný

9) Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se
sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil pohledávku ve výši 6655.00
Kč jakožto náklady vzniklé v exekuci sp.zn. 031 EX 777/17-109
Pohledávka spadá do 8. skupiny s rozhodným datem 11.02.2020.

Přihlášky byly soudním exekutorem přijaty.
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 25.03.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tereza Horáková
z pověření soudního exekutora
Mgr. Ing. Jiřího Proška

