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Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
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134 EX 09512/10-688
PŘEDVOLÁNÍ
V exekuční věci
oprávněné:

JUDr. Danuše Svobodová, IČ: 25803352, nar. 15.08.1953, Jednoty 1931, 356
01 Sokolov,
zast. Mgr. MUDr. Pavel Strejc, advokát, AK 5. května čp. 655, 356 01 Sokolov,

proti povinné:

Pavlína Kročová, nar. 16.03.1971, Boží Dar čp. 211, 362 62 Boží Dar - Boží
Dar,
pro 2 662,00 Kč s příslušenstvím
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301
00 Plzeň
nařizuje jednání o dluzích obmeškalých vydražitelů Petr Veselka, r.č.: 670530/2032,
Pernštýnské Nám.1, Pardubice, 530 01 a Jaroslava Dvořáková, r.č./d.n.:
9553205288, Světnov, Žďár nad Sázavou, 59102
na den 02.11.2017 v 11:00 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.
Účastníci jsou povinni vyčíslit náklady, které jim vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním
a škodu, který jim vznikla tím, že vydražitel nezaplatil nejvyšší podání (ust. § 336n odst. 1,2 OSŘ).
Vyčíslit náklady a uplatnit náhradu škody mohou účastníci přímo na jednání o závazcích
obmeškalého vydražitele nebo písemným sdělením, které bude doručeno soudnímu exekutorovi
nejpozději před zahájením jednání o závazcích obmeškalého vydražitele.
Účast na jednání není nutná!

V Plzni, dne 12.10.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

