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

134 EX 05408/09-822
V exekuční věci
oprávněného:

ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, Pekařská 6, 155 00 Praha 5,
zast. JUDr. Jiří Voršilka, advokát, AK Opletalova č.p. 1535 č.o. 4, 110 00 Praha Nové Město,
proti povinné:
Gabriela Musichová, nar. 05.12.1973, Sokolovská čo. 142 / čp. 274, 180 00
Praha - Karlín,
pro 102 975,00 Kč s příslušenstvím
PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání.
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301
00 Plzeň
nařizuje rozvrhové jednání na den 4.10.2018 v 10:00 hod.,
které se koná v sídle podepsaného soudního exekutora
K tomuto jednání jste předvolán(a).
Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti
o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve Vaší
nepřítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný
průkaz totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její
příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její
pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich
skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového
jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena (§ 337b odst.
2 o.s.ř.).
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit tak,
aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké výši
dříve.

V Plzni, dne 12.9.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

