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EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek

Dominikánská 8, 301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová zna ka: 134 EX 09293/18 - 351
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O P IHLÁ ENÝCH POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se
sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ
usnesení: Okresního soudu ve Strakonicích ze dne
27.09.2018, .j. 17 EXE
893/2018 -10, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Platební rozkaz Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29.01.2018, .j. 7 C
9/2018-27, ve v ci oprávn ného: Spole enství vlastník domu echova 25, 27,
29, 31, 33 v Plzni, se sídlem echova p.2326 / o.29, Plze - Ji ní P edm stí
301 00, I : 26324687, právní zástupce JUDr. Marek Görges, advokát se sídlem
i kova 1737/52, Plze 301 00, proti povinnému: Jan Konvi ka, bytem Chel ice
p.108, Chel ice 389 01, nar. 17.04.1984, k uspokojení pohledávky oprávn ného
ve vý i 33 995,00 K s p íslu enstvím: úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.3.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.4.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.5.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.6.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.7.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.8.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 16
083,00 K od 1.9.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.10.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ro n z ástky 2
239,00 K od 1.11.2017 do zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 11 718,80
K , náklady oprávn ného: 3 702,60 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
s odkazem na § 52 e. ., podle § 336p odst. 1 a 2 o.s. . oznamuje tímto, o
kterých p ihlá ených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvy ího podání
dosa eného v ízení prodejem nemovitých v cí povinného. Dra ba byla na ízena
dra ební vyhlá kou ze dne 26.09.2019 pod
.j. 134 EX 9293/18-203. První
dra ební jednání se konalo dne 06.11.2019.
I. P ihlá ky pohledávek, o nich

bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:

1) V eobecná zdravotní poji ovna eské republiky, Regionální pobo ka Plze ,
pobo ka pro Jiho eský, Karlovarský a Plze ský kraj, Sady 5. kv tna 59, 301 00
Plze ., který p ihlá kou ze dne 30.09.2019, doru enou zdej ímu EÚ dne
30.09.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i 49.730,- K , kterou dolo il výkazem
nedoplatk
. 3841900300, exeku ním p íkazem prodejem nemovitých v cí .j. 120
EX 14819/19-20.
Dle sd lení v
d) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.
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2) Spole enství vlastník domu echova 25, 27, 29, 31, 33 v Plzni, I 26324687
se sídlem echova 2326/29, Ji ní P edm stí, 301 00 Plze , zast. JUDr. Marek
Göerges, advokát, který p ihlá kou ze dne 17.10.2019, doru enou zdej ímu EÚ
dne 17.10.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i 62.262,- K se zákonným úrokem
z prodlení ve vý i 8,05 % p. a. jdoucí z ástky 2.385,- K od 1. 12. 2017 do
zaplacení, zákonný úrok z prodlení ve vý i 8,50 % p. a. jdoucí z ástky 2.385,K od 1. 1. 2018 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 2. 2018 do
dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 3. 2018 do dne konání dra by, z
ástky 2.385,- K od 1. 4. 2018 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od
1. 5. 2018 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 6. 2018 do dne
konání dra by, zákonný úrok z prodlení ve vý i 9,00 % p. a. jdoucí z ástky
2.385,- K od 1. 7. 2018 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 8.
2018 do dne konání dra by, z ástky 21.717,- K od 1. 9. 2018 do dne konání
dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 10. 2018 do dne konání dra by,
z ástky 2.385,- K od 1. 11. 2018 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K
od 1. 12. 2018 do dne konání dra by, zákonný úrok z prodlení ve vý i 9,75 % p.
a. jdoucí
z ástky 2.385,- K od 1. 1. 2019 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od
1. 2. 2019 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od 1. 3. 2019 do dne
konání dra by,
z ástky 2.385,- K od 1. 4. 2019 do dne konání dra by, z ástky 2.385,- K od
1. 5. 2019 do dne konání dra by, náklady nalézacího ízení ve vý i 17.343,60
K , kterou dolo il podanou
alobou ze dne 05.06.2019, která byla dne
05.06.2019 doru ena Okresnímu ve Strakonicích.
Dle sd lení v
b) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.

3) Exekutorský ú ad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., který
p ihlá kou ze dne 31.10.2019, doru enou zdej ímu EÚ dne 31.10.2019 p ihlásil
pohledávku ve vý i 7.865,- K , kterou dolo il usnesením
.j. 57 EXE
1490/2011-8, p íkazem k úhrad náklad exekuce .j. 120 0EX 28995/11-45 (opr.
Profidebt).
Dle sd lení v
d)/h) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.

4) Intrum Czech, s. r. o.(d íve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská
1216/46,
110 00 Praha 1, I : 27221971, který p ihlá kou ze dne 01.11.2019, doru enou
zdej ímu EÚ dne 01.11.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i 41 871,26 K , smluvní
pokuta ve
vý i 149 601,67 K , SOP ve vý i 750,00 K , PPZ ve vý i 7 454,00 K , náklady
oprávn né ve vý i 4 089,80 K , kterou dolo il p íkazem k úhrad
náklad
exekuce .j. 120 EX 15204/13-65, rozhod ím nálezem .j. P 7/13-9. Výzva k
dopln ní
Dle sd lení v
d)/h) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.

5) Intrum Czech, s. r. o.(d íve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská
1216/46,
110 00 Praha 1, I : 27221971, který p ihlá kou ze dne 01.11.2019, doru enou
zdej ímu EÚ dne 01.11.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i 44 319,87 K , smluvní
pokuta ve vý i 190 377,80, SOP ve vý i 540,00 K ), rozhod ím nálezem .j. R-P
4834/2011. Výzva k dopln ní.
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Dle sd lení v
d)/h) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.

6) Ing. Miroslav Du ek, nar. 14.6.1953, bytem 389 01 Chel ice
.p. 110,
Zastoupen: JUDr. Ond ejem Veselým, advokátem, který p ihlá kou ze dne
05.11.2019, doru enou zdej ímu EÚ dne 05.11.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i
2.000.000,- K , s úrokem z prodlení ve vý i 6,5% ro n z ástky 2.000.000,- K
od 5.3.2015 do zaplacení, náklady nalézacího
ízení ve vý i 166.400,- K ,
náklady oprávn ného v exeku ním ízení ve vý i 33.200,- K , kterou dolo il
rozsudkem .j. 8 C 59/2018-25, opravným usnesení .j. 8 C 59/2018-34
Dle sd lení v
h) o.s. .

itele nále í pohledávka do skupiny dle ust. §337c odst. 1 písm.

II. P ihlá ky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení § 336f
odst. 4 o.s. .:
Exekutorský ú ad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., který
p ihlá kou ze dne 13.08.2019 p ihlásil pohledávku ve vý i 6.655,- K , kterou
dolo il p íkazem k úhrad náklad exekuce .j. 120 EX 14819/19-12 (opr. VZP)
výzva k dopln ní PUNe
nedopln no.
III. P ihlá ky pohledávek, o nich
ustanovení § 336f odst. 4 o.s. .:
-

dosud

nebylo

rozhodnuto

ve

smyslu

nejsou

Pou ení: P ihlá ení v

itelé se pou ují o tom, e s odkazem na § 52 e. ., podle § 336b
odst. 4, písm. b) o.s. . mohou jako dal í v itelé povinného pop ít p ihlá ené
pohledávky co do jejich pravosti, vý e, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji
do 15-ti dn
ode dne zve ejn ní tohoto oznámení, nebo v té e lh t
ádat, aby
k rozvr ení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání. K námitkám a ádosti o jednání
u in ným pozd ji nebude p ihlí eno.
P ihlá ení v itelé jsou s odkazem na § 52 e. ., podle § 336f odst. 5 o.s. . povinni
bezodkladn oznámit soudnímu exekutorovi zm ny týkající se p ihlá ky, ke kterým do lo
po jejím doru ení soudnímu exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za kodu tím
zp sobenou. Jestli e soudní exekutor do zve ejn ní tohoto oznámení nerozhodl o n které
p ihlá ce s odkazem na § 52 e. ., podle 336f odst. 4 o.s. ., uvede tuto skute nost v
oznámení samostatn
(viz. oddíl III. shora). Nebude-li p ihlá ka pohledávky poté
odmítnuta, za le soudní exekutor oprávn nému, povinnému a v em p ihlá eným v itel m, o
jejich
pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodate né oznámení o
projednání takové pohledávky, a pou í je, e nejpozd ji do 15-ti dn ode dne doru ení
oznámení mohou pohledávku pop ít co do její pravosti, vý e, za azení do skupiny a
po adí nebo po ádat, aby k rozvr ení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání, s tím,
e k námitkám nebo ádosti o jednání u in ným pozd ji se nep ihlí í.

V Plzni dne 11.11.2019
Mgr. Ing. Ji í Pro ek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Spá ilová
z pov ení soudního exekutora
Mgr. Ing. Ji ího Pro ka
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