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č.j. 145 EX 190/15-244
V Praze dne:  22.11.2022

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 Okresním soudem v Ústí nad Labem dne 24.06.2015, č.j.  55 EXE
3848/2015, podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, č.j. 130 EC 2735/2011-50 ze
dne 10.03.2015 

oznamuje, že ve věci dražby konané dne 15.11.2022 pod č.j. 145 EX 190/15-212 přihlásili věřitelé
své pohledávky za povinným: 

Ladislav Krupa, bytem Smetanova č.p. 500, Chabařovice, PSČ: 403 17, RČ: 730125/2904

ve výši a s navrženým zařazením do skupiny a pořadím ve skupině k rozvrhu výtěžku dražby takto:

- pohledávka oprávněného CRS Credit Ltd., reg. č. 7623396, zahraniční společnost zapsaná, v příslušné
evidenci pod č. 24129585, sídlem Bexley Square, Salford 6, M36 BZ Manchester, jednající v ČR pod CRS
Credit Ltd., organizační složka, se sídlem Na hutích 756/12, Praha, IČ: 24129585 práv. zast. advokátem
JUDr. Milan Listík, LL.M., advokát, se sídlem Internacionální 1225/19, Praha, PSČ: 165 00, IČ: 73734233,
ve výši  30.969,51 Kč, úroky ve výši  úroky z prodl. ve výši 7.75% ročně z částky 30.969,51 Kč ode dne
30.06.2011 do zaplacení, náklady soudního řízení ve výši  7.628,80 Kč, celkem  51 999.30 Kč ve čtvrté
skupině s pořadím k datu zahájení řízení 18.6.2015  

- Soudní  exekutor Mgr.  Ing.  Jiří  Prošek,  Exekutorský úřad Plzeň - město,  IČ:  71329277,  se sídlem
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, pohledávka v částce 6655,- Kč jako nárok soudního exekutora vzniklý
během exekučního  řízení  134  EX  11221/17  zahájeného  dne  15.09.2017,  určený  příkazem  k  úhradě
nákladu exekuce 134 EX 11221/17 - 199 ze dne 17.07.2019, sestávající z odměny soudního exekutora ve
výši 2 420,00 Kč, paušální náhrady hotových výdajů exekutora ve výši 4 235,00 Kč, vše včetně DPH ve
výši 21%. S navrženým zařazením do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. rádu jako další
oprávněný, s rozhodným dnem 15.09.2017, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem, č.j. 14 C 283/2012-19, ze dne 14.3.2013, pohledávka ve
výši 3973,- Kč, do skupiny pohledávek ve smyslu ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.. v pořadí pohledávky
kdy přihláška byla doručena soudnímu exekutorovi, tj. 11.7.2022

- JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6,
kde a) věřitel povinného se domáhá uspokojení pohledávky ve výši:  7 865,- Kč,  b) pohledávka ke dni
konání dražby činí: 7 865,- Kč, c) pohledávka patří do sedmé skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm.
g) OSŘ, d) pořadí této pohledávky je určeno dnem doručení přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi
provádějícímu dražbu nemovitých věcí, tj. dnem 11.7.2022, 

- ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27232433, pohledávka ve výši
47.340,40 Kč, dle EPR č. 133 EC 308/2012-20 Okresního soudu v Ústí nad Labem, pohledávka náleží do
4. Skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ s pořadím ke dni zahájeno doručením exekučního
návrhu dne 11.6.2014
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- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324, pohledávka ve výši  660
310,05  Kč  ,  ze  zástavní  smlouvy  k  nemovitosti,  reg.  číslo:  5500/237245-01/09/01-002/00/R,  ze  dne
02.05.2009, vklad do katastru nemovitostí proveden pod č. j.: V-2372/2009-510, právní účinky vkladu ke
dni  01.06.2009;  dle   Smlouvy  o  poskytnutí  hypotečního  úvěru,  reg.  číslo:  5500/237245-01/09/01-
001/00/R, ze dne 12. 5. 2009, kdy pohledávka vůči Povinnému v době podání této přihlášky slouží a bude
za  současných  předpokladů  (splnění  podmínek  pro  zařazování  pohledávek  z  hypotečních  úvěrů  do
krycího bloku hypotečních zástavních listů dle zákona o dluhopisech) i nadále do budoucna sloužit ke
krytí  jmenovité  hodnoty  hypotečních  zástavních  listů  vydaných  Věřitelem.  Pohledávka  je  zahrnuta  v
příslušné tranši emise hypotečních zástavních listů, zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a byla
uspokojena v hotovosti  z  výtěžku prodeje předmětu dražby,  a  to v souladu s příslušnými zákonnými
normami [§ 337c, odst. 1, písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. z rozhodným datem ve skupině dnem vzniku
zástavního práva 1.6.2019

- Mgr. Petr Polanský,  soudní exekutor,  se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I  – Staré Město, IČ:
40846415,  pohledávka  ve  výši  7865,-  Kč  z  titulu  neuhrazených  nákladů  exekuce  vedené  na  základě
pověření k provedení exekuce č.j. 54 EXE 6185/2015, ze dne 18.9.2015, které vydal Okresní soud v Ústí
nad Labem, kdy účinky doložky provedení exekuce nastaly dnem 19.12.2015, a stanovených příkazem k
úhradě  nákladů  exekuce  ze  dne  20.09.2017,  č.j.  131EX 7774/15-80,  který  nabyl  právní  moci  dnem
04.10.2017,  kdy  soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka  představující  náhradu  hotových  výdajů  byla
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je dne, kdy
byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 4.9.2015,
a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm.
h) o.s.ř.  do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu
exekutorovi  doručen exekuční  návrh oprávněného z přerušené exekuce.  V případě,  že  z  rozdělované
podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor
žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. §337c odst. 1 písm. g) o.s.ř.
do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena
soudnímu exekutorovi, tj. dnem 12.7.2022. 

- Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště Ústí nad Labem,  Dlouhá 3359, 400 21 ÚSTÍ
NAD LABEM-MĚSTO, podle vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 1678257/22/2501-00540-
507591, ve výši 168895.26 Kč, Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., s tím, že pro pořadí
je rozhodující den vzniku zástavního práva, 14.11.2017 a 4.06.2021 a 12.07.2022 

- JUDr.  Vendula  Flajšhansová,  soudní  exekutorka,  EXEKUTORSKÝ  ÚŘAD  PLZEŇ-SEVER,
pohledávka 6655,00 Kč dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 21. 1. 2020, č. j. 121 EX 5101/19-
16, s navrženým zařazením do osmé skupiny dle § 337c odst.  1 písm. h) občanského soudního řádu.
Bude-li však uspokojena pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, žádá věřitel v souladu s ust. § 15
odst. 2 z. č. 119/2001 Sb., aby hotové výdaje ve výši 3 500,00 Kč a 21 % DPH byly uspokojeny ve stejné
skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Návrh na nařízení exekuce
byl doručen soudnímu exekutorovi/soudu dne 25. 9. 2019, pořadí doručení přihlášky 14.7.2022.

- Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, 750 02 Přerov, Komenského 38, na
základě usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 55 EXE 3848/2015, ze dne
24.06.2015, pohledávka ve výši nákladů exekuce 4.871,-Kč dle příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 203
Ex 00685/20-25 ze dne 14.4.2020; soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v
III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního
návrhu oprávněného 9.1.2020 a přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona
č.  119/2001 Sb.,  žádá soudní  exekutor ve smyslu  ustanovení  § 15 odst.  2  zákona č.  119/2001 Sb.  o
uspokojení hotových výdajů ve výši 2.451,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni
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dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. 9.1.2020 dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši
2.420,- Kč včetně DPH v VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c
odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny
(respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny
soudního exekutora v VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni
dojití přihlášky

- soudní  exekutor  Mgr.  Jan  Peroutka,  Exekutorský  úřad  Chomutov,  Revoluční  48,  Chomutov,
pohledávka ve výši  6655,-  Kč dle  příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 25.01.2022,  č.j.  135 EX
6290/20-136, na základě pověření k provedení exekuce Okresním soudem v Ústí nad Labem č.j. 54 EXE
3867/2020-12 ze dne 14.12.2020, kdy bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001
Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 135 EX 6290/20, soudní exekutor
žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3500,00 Kč +
DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny. Pro pořadí je určující
den zahájení řízení, tj. den 04.12.2020, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na
nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 2000,00 Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s
ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce).
Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je
pohledávka soudního exekutora ve výši 5500,00 Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm.
g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání, tj. 18.7.2022

- Oborová  zdravotní  pojišťovna  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví  se  sídlem:  Praha  4,
Roškotova 1225/1, IČ: 47114321, pohledávka ve výši 201 316,- Kč, na základě:

Povinnost k úhradě pohledávky ve výši 201 316, - Kč byla povinnému stanovena: 
1.  Platebním výměrem č.j.  1626000125/DPPV/2016  ze  dne  27.5.2016,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli dlužné pojistné ve výši 39 312,- Kč. 

2.  Platebním  výměrem  č.j.  1626000125/PEPV/2016  ze  dne  27.5.2016,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli vyměřené penále ve výši 25 128,- Kč. 

3.  Platebním výměrem č.j.  1729900260/DPPV/2018  ze  dne  12.7.2018,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli dlužné pojistné ve výši 1 797,- Kč. 

4.  Platebním  výměrem  č.j.  1729900260/PEPV/2018  ze  dne  12.7.2018,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli vyměřené penále ve výši 1 397,- Kč. 

5.  Výkazem  nedoplatků  č.j.  1931007157/VN1/2019  ze  dne  24.7.2019,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli dlužné pojistné ve výši 56 166,- Kč a vyměřené penále ve výši 59 763,- Kč. 

6.  Výkazem  nedoplatků  č.j.  2036000596/VN1/2020  ze  dne  19.1.2021,  kterým  byla  povinnému  uložena
povinnost uhradit věřiteli vyměřené penále ve výši 17 753,- Kč, kdy  
Exekučním příkazem soudního exekutora JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň-sever č.j. 121
EX 5101/19-14 ze dne 29.10.2019 jsou postiženy tytéž nemovitosti povinného, a proto je třeba na souběh
exekucí  aplikovat  zákon č.  119/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  pravidla  pro  případy  souběžně  probíhajících
exekučních  řízení.  Na  základě  shora  uvedených  skutečností  přihlašuje  věřitel  své  pohledávky  do  dražby,
vyčísluje je ke dni dražebního jednání ve výši 201 316,- Kč, a žádá, aby přihlášené pohledávky uvedené pod
body 1 – 4 byly v následném rozvrhovém řízení uspokojeny v souladu s ustanovením § 337c odst.1 písm.d),
občanského soudního řádu, jako pohledávky čtvrté skupiny s tím, že pořadí v rámci této skupiny se řídí dnem,
kdy došel exekuční návrh věřitele do datové schránky soudního exekutora. Exekuční návrh byl  soudnímu
exekutorovi JUDr. Flajšhansové doručen dne 25.9.2019. Pohledávky uvedené pod body 5 a 6 žádá věřitel
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uspokojit  v  následném  rozvrhovém  řízení  jako  pohledávky  šesté  skupiny,  s datem  dle  podání  přihlášky
18.7.2022.

- Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlašuje ve shora
uvedené věci svou pohledávku ve výši  6.655,- Kč, z titulu nákladů exekutora v řízení vedeném pod 120 EX
7963/17-121,  dle  příkazu k úhradě nákladů exekuce  120 EX 7963/17-11,  kdy v případě,  že z  rozdělované
podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce,  soudní exekutor žádá,  aby pohledávka představující  náhradu hotových
výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je
den,  kdy byl  soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce,  tedy den
5.6.2017, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu
exekutorovi  doručena  přihláška.  V  případě,  že  z  rozdělované  podstaty  nebude  uspokojena  pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená
byla  zařazena v souladu s ust.  §  337c odst.  1  písm.  h) OSŘ do osmé skupiny s  tím,  že  pro pořadí  této
pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi, tj. 20.7.12022

- ČSOB pojišťovna,a.s. člen holdingu ČSOB IČO 45534306, Masarykovo náměstí 1458,Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, pohledávka 7 961 Kč, která je tvořena: Jistinou: 4 463 Kč, Úrokem z prodlení: 1 525 Kč,
Náklady řízení: 1489 Kč, Náklady exekučního řízení: 484 Kč, dle rozsudku Okresní soud v Ústí nad Labem
pod č.j. 8 C 96/2020-25, ze souběžně vedené exekuce pod sp. zn. 135 EX 6290/20, Věřitel žádá, aby jeho
pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny, s datem pořadí ve
skupině 7.12.2020.

- Büsscher & Hoffmann s.r.o., IČ: 607 37 271, se sídlem U Vlečky 1055, 664 42, Modřice, pohledávka ve
výši 1.149.982,23 Kč, podle rozsudku vydaného Krajským soudem v Brně dne 31. 7. 2019, č. j. 5 Cm 6/2019-
31, rozsudku vydaného Krajským soudem v Brně dne 31. 7. 2019, č. j. 5 Cm 7/2019-28, rozsudku vydaného
Krajským soudem v Brně dne 31. 7. 2019, č. j. 5 Cm 8/2019-28, jako souběžně vedené exekuce pod zn. 203
Ex 00685/20, s navrženým zařazením do skupiny dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. s datem pro
pořadí 9.1.2020.

- Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  Ústí  nad  Labem,  pohledávka  ve  výši  19433  Kč podle
vykonatelných titulů PV č.j. 45011/130/8014/10.12.2015/1566/MI včetně příslušenství, dle ust. § 337c, odst.
1, písm. d), zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů, neboť tato pohledávka je zajištěna
zástavním  právem  k  dražené  nemovitosti  a  to  dle  Rozhodnutí  OSSZ  v  Ústí  nad  Labem  č.j.  45011-
220/8030/22.01.2018-00102/IH/006/18-1 ze dne 22.01.2018, nabytí právní moci 10.02.2018.

- Intrum Czech,  s.  r.  o.(dříve  Profidebt,s.r.o.),  se  sídlem Prosecká  851/64,  190 00  Praha 9,  zapsaná v
obchodním rejstříku,  vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl  C,  vložka  105565,  IČ:  27221971,  podle
rozhodnutí Okresního soudu Ústí nad Labem sp.zn. 15 C 64/2015-105, výše pohledávky ( 15 C 64/2015-
105 ) k 05.08.2022 je 55 418,14 Kč (jistina ve výši 31 352,80 Kč, úrok z prodlení ve výši 16 559,24 Kč, SOP ve
výši 1 568,00 Kč, PPZ ve výši 5 454,10 Kč, náklady oprávněné ve výši 484,00 Kč). Úroky jsou vyčísleny
následovně: do data 04.08.2019 ve výši 11 608,17 Kč, 05.08.2019 -05.08.2022 ve výši 4 951,07 Kč, do skupiny
uvedené v § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ, neboť se jedná o pohledávku toho, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný. Pro pořadí pohledávky je podle § 337c odst. 5 písm. a) OSŘ rozhodující den 05.06.2017, neboť k
tomuto dni byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. 
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- Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem, na základě pověření
k provedení exekuce Okresním soudem v Ústí nad Labem dne 29.03.2019 pod č. j. 54 EXE 1113/2019-15, na
nákladech exekuce 6655,- Kč, kdy v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ustanovením § 15
zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případě souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále
jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávky oprávněného z přerušené exekuce, soudní
exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 4 235 Kč představující hotové výdaje byla zařazena v souladu s ust. §
337c odst.  1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi
doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 20. 3. 2019, a pohledávka ve výši 2 420
Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do
osmé skupiny  s  tím,  že  pro  pořadí  této  pohledávky  je  rozhodující  den,  kdy  byla  přihláška  doručena  do
dražebního  jednání.  V  případě,  že  z  rozdělované  podstaty  nebude  uspokojena  pohledávka  oprávněného
z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby výše uvedená přihlášená pohledávka byla zařazena
v souladu s ust.  §  337c odst.  1 písm. h) o.s.ř.  do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je
rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání, 1.8.2022.

- Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem, na základě pověření
k provedení exekuce Okresním soudem v Ústí  nad Labem 73 EXE 1183/2021-11, na nákladech exekuce
6655,- Kč, kdy v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 119/2001 Sb.,
kterým  se  stanoví  pravidla  pro  případě  souběžně  probíhajících  výkonů  rozhodnutí  (dále  jen  „zákon  č.
119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávky oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá,
aby pohledávka ve výši 4 235 Kč představující hotové výdaje byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční
návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 6.5.2021, a pohledávka ve výši 2 420 Kč představující
odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s
tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání. V
případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné
výši, soudní exekutor žádá, aby výše uvedená přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst.
1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška
doručena do dražebního jednání, 1.8.2022.

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: 22.11.2022
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
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