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č.j. 145 EX 23/17 - 71
V Praze dne: 07.12.2018
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PODANÝCH PŘIHLÁŠKÁCH K VÝTĚŽKU DRAŽBY
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1 oznamuje, že ve věci dražby
nemovité věci povinného 1/ konané dne 7.12.2018 pod č.j. 145 EX 23/17-45 přihlásili věřitelé své
pohledávky za povinným:
1/ Irena Ferencová, bytem Nová č.p. 224, Mělník, RČ: 526029/056;
2/ Rudolf Ferenc, bytem Horní Počaply č.p. 247, Horní Počaply, RČ: 710518/0918
ve výši a s navrženým zařazením do skupiny a pořadím ve skupině k rozvrhu výtěžku dražby takto:
pohledávka oprávněného:
Credito a.s., se sídlem Dlouhá 33/, Kladno, IČ: 04888031, práv. zast. advokátem JUDr. Michal Račok , se
sídlem Štěpánská 49/633 , Praha 1 Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 66228956 podle vykonatelného
notářského zápisu JUDr. Tomáše Bacílka, notářského kandidáta JUDr. Bohumily Račokové, notářky v
Kladně, č.j. NZ 631/2016, N 631/2016 ze dne 04.08.2016 ve výši
pohledávky ve výši 612 798.31 Kč, úroky ve výši 2% měsíčně z částky 605.000,- Kč ode dne 04.08.2016 do
zaplacení, úroky z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 605.000,- Kč ode dne 20.08.2016 do zaplacení,
úroky z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 30.000,- Kč ode dne 20.08.2016 do zaplacení, smluvní pokuta
ve výši 430.530,- Kč
podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., do čtvrté skupiny, s tím, že pro pořadí ve skupině je rozhodující jednak
den zahájení řízení 4.4.2017, kdy současně je v části 1.240.000,- Kč zajištěna smluvním zástavním právem
dle č.j. V-6300/2016-206 rovněž do 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., s rozhodným dnem pro
pořadí zástavního práva dle právních účinků vkladu práva 5.8.2016.
Oprávněný, povinný, a přihlášení věřitelé se poučují, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí ve skupině, 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.
K námitkách a žádostem o jednání doručeným později se nepřihlíží.
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.
V rozvrhu exekutor vychází z obsahu přihlášek, obsahu spisu a zjištění exekutora.
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
zveřejněno: 7.12.2018

