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č.j. 145 EX 14/21-99
V Praze dne: 26.10.2021
OZNÁMENÍ EXEKUTORA O PODANÝCH PŘIHLÁŠKÁCH K VÝTĚŽKU DRAŽBY

Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Bryksova 81/48, 19800
Praha 14, pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 4 dne 17.02.2021, č.j. 67 EXE
427/2021-10, podle vykonatelného notářského zápisu JUDr. Tomáš Strnad, notář, č.j. NZ 199/2021, N
211/2021 ze dne 04.02.2021
oznamuje, že ve věci dražby konané dne 22.10.2021 pod č.j. 145 EX 14/21- 86 přihlásili věřitelé
své pohledávky za povinným:
1/ Antonín Tříska, bytem Blatenská 2147/6, Praha-Chodov, PSČ: 148 00, RČ: 910117/0155;
2/ Antonín Tříska, bytem Pivovarská č.p. 10, Bořanovice-Pakoměřice, PSČ: 250 65, RČ: 550413/0291
ve výši a s navrženým zařazením do skupiny a pořadím ve skupině k rozvrhu výtěžku dražby takto:
- pohledávka oprávněného Legend Cars s.r.o., se sídlem Písnické zahrady 429/23, Praha 4, IČ:
07406061,
ve výši 700.000,- Kč, úroky ve výši úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 700.000,- Kč ode dne
10.02.2021 do zaplacení s navrženým zařazením do 4. skupiny s pořadím ve skupině dle zahájení ex. řízení
15.2.2021
- pohledávka přihlášeného věřitele Daniel Kurečka nar. 17.9.1972, Metylovice 578 (původní věřitel
ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA, IČ: 27826597) podle vykonatelného notářského zápisu NZ
264/2019 sepsaného JUDr. Marcelou Veberovou, notářkou v Karviné, v celkové přihlášené výši
4.565.523,10 Kč, představující jistinu ve výši 1.610.493,20 Kč , smluvní úrok z úvěru ve výši 1890.536,Kč, smluvní pokuta 0,1 % denně z částky 3501029,20 Kč za období od 27.12.2020 do 31.8.2021 ve výši
868225,24 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 8,25 % p.a. z částky 3501029,20 Kč za období od
27.12.2020 do 31.8.2021 ve výši 196238,66 Kč, vše zajištěné zástavním právem na vydražených
nemovitých věcech, s navrženým zařazením do 4. skupiny s pořadím ve skupině dle vzniku zástavního
práva 2.5.2019
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.
Zveřejněno dne: 26.10.2021
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

