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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: Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 22.7.2016, č.j. 10 EXE
3559/2016-14, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Příkaz Český telekomunikační úřadu - odbor pro jihočeskou oblast ze dne
6.5.2016, č.j. ČTÚ-17852/2016-633/I.vyř.-NeA, ve věci oprávněného:
GENOR
Finance s.r.o., se sídlem Zdařilá 817/8, Praha 4 - Nusle
140 00, IČ:
64051561, právní zástupce Mgr. Jan Rabas, advokát se sídlem Vinohradská čp.
343 / čo. 6, Praha - Praha 2 120 00, proti povinnému: Milan Choutka, bytem
Jiráskova čp.223, Dačice - Dačice V 380 01, IČ: 63869934, nar. 25.03.1964, k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 563,14 Kč s příslušenstvím: úrok
z prodlení 7,50% ročně z částky 515,96 Kč od 11.7.2012 do zaplacení, úrok z
prodlení 7,50% ročně z částky 400,78 Kč od 10.8.2012 do zaplacení, úrok z
prodlení 7,50% ročně z částky 383,20 Kč od 10.9.2012 do zaplacení, úrok z
prodlení 7,50% ročně z částky 203,20 Kč od 11.10.2012 do zaplacení, úrok z
prodlení 7,50% ročně z částky 60,00 Kč od 10.11.2012 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení 2 800,00 Kč, náklady oprávněného: 1 936,00 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 10.08.2020 pod č.j. 134 EX 9947/16-413. První
dražební jednání se konalo dne 16.09.2020.
I. Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:
1) Českomoravská stavební spořitelna, a.s. se sídlem: Vinohradská 3218/169,
100 17 Praha 10, IČ : 49 24 13 97, který přihlásil pohledávku ve výši 45
511,00 Kč s přísl., kterou doložil Smlouvou o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze
stavebního spoření č. 0483032901 uzavřenou dne 13.06.2006. Pohledávka je
zajištěna smlouvou o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým č. 0483032901
/1 ze dne 13.06.2006, právní účinky vkladu zástavního práva vznikly dne
19.6.2006.
Pohledávka spadá do 4. skupiny s rozhodným datem 19.06.2006 (zástavní věřitel)
2) Zdeněk Sekanina, nar. 11.3.1956 Göthova 112, 380 01 Dačice, právně zast.:
Mgr. Jaroslavem Novákem, advokátem se sídlem ve Studené, který přihlásil
pohledávku ve výši 100.000,00 Kč s přísl., náklady
20
200,00
Kč,
kterou
doložil elektronickým platebním rozkazem ze dne 03.07.2013, č.j. EPR
117554/2013-12 vydaným OS Jindřichův Hradec. Pohledávka je zajištěna
exekutorským zástavním právem ze dne 15.01.2014, č.j. 105 EX 886/13-24.

Pohledávka spadá do 4. skupiny s rozhodným datem 17.02.2016 (zástavní věřitel)
3) Klára Choutková, nar. 24.10.1992, bytem Jiráskova 223, Dačice, IČ:
63869934, která přihlásila pohledávku ve výši 57 000,00 Kč, kterou doložila
rozsudkem na výživné ze dne 02.06.2009, č.j. 9 Nc 179/2009-20, vydaným OS
Jindřichův Hradec. Jedná se o dlužné výživné za říjen 2010 až duben 2012, tedy
za 19 měsíců po 3000,00 Kč. Pohledávka je zajištěna soudcovským zástavním
právem zřízeným OS Jindřichův Hradec č.j. 10 E 126/2012, s účinností ke dni
zahájení řízení 11.05.2012.
Pohledávka spadá do 4. skupiny s rozhodným datem 11.05.2012 (zástavní věřitel)
4) Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec Sládkova 332/II,
377 47 Jindřichův Hradec, kterou přihlásil pohledávku ve výši 226 435,00 Kč,
kterou doložil platebním výměrem č. 43003/130/8014/17.5.2016/106/SC ze dne
17.5.2016,
č.j.
43003/130/8014/18.6.2015/342/AP,
č.j.
43003/130-9014-9.7.10-25676/TO
ze
dne
9.
7.
2010,
č.
j.
43003/130-9014-20.05.11-16504/MB
ze
dne
20.
5.
2011,
č.
j.
43003/130/9014/31.5.2012/412/ML
ze
dne
31.
5.
2012,
č.
j.
43003/130/9014/31.5.2012/412/ML
ze
dne
31.
5.
2012,
č.
j.
43003/130/9014/29.8.2013/778/ML
ze
dne
29.
8.
2013,
č.
j.
43003/130/8014/20.5.2014/122/JS ze dne 20. 5. 2014 a exekučním příkazem č.j.
43003-220/8030/08.12.2016-02883/399/16/URK-1,43003-220/8030/08.12.2016-02881/6
86/15/URK-1,
č.
j.
43003-220/8030/08.12.2016-02887/122/10/UR-1,
č.j.
43003-220/8030/08.12.2016-02886/446/11/URK-1,č.j.43003-220/8030/08.12.2016-028
85/960/12/URK-1.,č.j.
43003-220/8030/08.12.2016-02884/875/13/URK-1,
č.j.
43003-220/8030/08.12.2016-02882/415/14/URK-1.
Pohledávka
je
zajištěna
zástavním právem č.j. 43003-220/8030/17.9.2015-01943/686/15/JOK, č.j. 10 E
10/2012-11,
č.j.
10
E11/2012-11,
č.j.
10
E
238/2012-15,
č.j.
43003/027992/13/220/JOK a 43003-220/8010/21.07.2014-00149/415/14-1
Pohledávka spadá v částce 19640,00 Kč do 6. skupiny s rozhodným
7.09.2020. Ve zbylé části spadá do 4. skupiny jako zajištěný věřitel.
S částkou 47 898,00 Kč s rozhodným datem 18.09.2015
S částkou 16 024,00 Kč s rozhodným datem 23.07.2012
S částkou 31 405,00 Kč s rozhodným datem 11.05.2012
S částkou 33 058,00 Kč s rozhodným datem 04.01.2013
S částkou 40 971,00 Kč s rozhodným datem 03.01.2014
S částkou 37 439,00 Kč s rozhodným datem 13.08.2014

datem

5) Město Dačice, Krajířova 27/1, 380 13 Dačice, IČO 00246476, který přihlásil
pohledávku ve výši 1500,00 Kč, kterou doložil Rozhodnutím Městského úřadu
Dačice, odboru obecní živnostenský úřad, č.j. 3303/02/15/563/12 a exekučního
příkazu ze dne 02.10.2017, č.j. OVV/22827-17, sp. zn. 2576-2017/NEDL
Pohledávka spadá do 6. skupiny s rozhodným datem 17.08.2020
6) 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 (dále jen VZP ČR), který přihlásil
pohledávku ve výši 56 100,85 Kč, kterou doložil výkazem nedoplatků č.
3441200875 a č. 3441600779. Pohledávka ve výši 18 478,00 Kč je zajištěna
exekutorským zástavním právem č.j. 094 EX 05043/12-011 ze dne 01.10.2012
Pohledávka spadá v částce 28 239,00 Kč do 4. skupiny s rozhodným datem
02.11.2012 (zástavní věřitel) a ve zbylé částce do 6. skupiny s rozhodným
datem 17.08.2020.
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 16.9.2020
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tereza Horáková
z pověření soudního exekutora
Mgr. Ing. Jiřího Proška

