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č.j. 145 EX 354/15 - 84
V Praze dne: 15.06.2017
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PODANÝCH PŘIHLÁŠKÁCH K VÝTĚŽKU DRAŽBY
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 Praha
10, pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 1 ze dne 11.01.2016, č.j. 49 EXE 3500/2015-17, podle
vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Jana Kočí, č.j. 1/RX/2015 ze dne 07.12.2015, ve věci
oprávněného:
Antonín Tříska, bytem Vejvanovského 1613/2, Praha, PSČ: 149 00, dat. nar.: 13.04.1955
proti povinnému:
1/ Marcell Štochl, bytem Na Vrstvách 970/23, Praha, PSČ: 140 00, dat. nar.:
15.04.1948;
2/ Marcel ŠTOCHL, bytem Václavské náměstí 828/23, Praha, PSČ: 110 00, dat.
nar.: 28.05.1974

tímto ve smyslu ust. § 336p o.s.ř. oznamuje, že ve věci dražby / dražeb / konaných exekutorem dle
dražebních vyhlášek č.j. 145 EX 354/15 – 63 a č.j. 145 EX 354/15-64, dne 06.06.2017, přihlásili věřitelé své
pohledávky ve výši a s navrženým zařazením do skupiny k rozvrhu výtěžku dražby takto:
1)
oprávněný Antonín Tříska, bytem Vejvanovského 1613/2, Praha 4, dat. nar.: 13.04.1955, podle
rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Janem Kočím, rozhodcem, č.j. 1/RX/2015, s pohledávkou v jistině
1.828.571,12 Kč, úrok 804.900,82 Kč, se zařazením do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř.
s pořadím zahájením řízení 22.12.2015
2)
Územní pracoviště v Benešově (Finanční úřad pro Středočeský kraj), podle vykonatelného výkazu
nedoplatků číslo jednací: 3096844/17/2103-00540-109058,
Celkem (Kč): 486590.26
Z toho:
Daňové pohledávky celkem (Kč): 333156.26
Pohledávky na příslušenství celkem (Kč): 0.00
Pohledávky na úroku z prodlení celkem (Kč): 153434.00
vše k dražbám č.j. 145 EX 354/15 – 63 a č.j. 145 EX 354/15-64 do páté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. e)
o.s.ř. s pořadím data doručení přihlášky 2.6.2017
3)
Mgr. Roman Klimus, narozen 11. 12. 1982, bytem Městečko 22, 691 63 Velké Němčice, podle
vykonatelného notářského zápisu, sepsaného jménem notáře JUDr. Tomáše Strnada, notáře v Třebíči,
notářským kandidátem Mgr. Robertem Řezníčkem, dne 23. 5. 2017, NZ 967/2017, N 1001/2017 v částce
142.000 EUR do třetí skupiny do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. v pořadí zahájením řízení
dne 12.6.2017 (145 EX 33/17)
Oprávněný, povinní, a přihlášení věřitelé se poučují, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení, nebo v téže lhůtě mohou žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání.
Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se jejich přihlášky, ke kterým došlo
po jejím doručení exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

