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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: Česká republika - Okresního soudu v Karlových Varech ze dne
14.4.2014, č.j. 25 EXE 1724/2014, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Česká republika - Okresního soudu v
Karlových Varech ze dne 9.11.2011, č.j. 5 T102/2011eUsnesení Česká republika Okresního
soudu
v
Karlových
Varech
ze
dne
18.4.2011,
č.j.
7
T
177/2003-462Usnesení Česká republika - Okresního soudu v Karlových Varech ze
dne 17.8.2012, č.j. 5T 102/2011Usnesení Česká republika - Okresního soudu v
Karlových Varech ze dne 21.3.2012, č.j. 5 T 102/2011, ve věci oprávněného:
Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech, se sídlem Moskevská čp.1163
/ čo.17, Karlovy Vary - Karlovy Vary 360 01, IČ: 00024732, proti povinnému:
Richard Herr, bytem Moskevská čp.2035 / čo.21, Karlovy Vary 360 01, nar.
12.05.1975,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
77 149,00 Kč,
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 04.04.2022 pod č.j. 134 EX 06269/14-776 a č.j. 134
EX 06269/14-777. První dražební jednání se konalo dne 11.05.2022 a ve 13:00
hod a ve 13:30 hod.
I. Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:
1) soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se
sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, který přihlásil pohledávku ve výši 5
377,00 Kč dle PUNE č.j. 120 EX 32599/10-120
Pohledávka spadá do 7. supiny s rozhodným datem 06.04.2022
2) soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se
sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, který přihlásil pohledávku ve výši 7
141,00 Kč dle PUNE č.j. 120 EX 628/11-105
Pohledávka spadá do 7. supiny s rozhodným datem 06.04.2022
3) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická
4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro
Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, který přihlásil pohledávku ve výši 2
744,00 Kč dle Platebního rozkazu Okresního soudu v Karlových Varech, č. j. 28
Ro 437/2007-13

Pohledávka spadá do 5. skupiny

s rozhodným datem 06.04.2022

4) soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5,
se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, který přihlásil pohledávku ve výši
7 603,50 Kč dle PUNE 067 EX 102029/08-51
Pohledávka spadá do 7. supiny s rozhodným datem 06.04.2022
Přihláška byla soudním exekutorem přijata.
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 11.5.2022
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tereza Horáková
z pověření soudního exekutora
Mgr. Ing. Jiřího Proška

