Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10
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___________________________________________________________________________________
č.j.: 145 EX 977/12-204

V Praze dne: 29.01.2019
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000
Praha 10, pověřený k provedení exekuce vydaném Okresním soudem v Chomutově ze dne 14.12.2012, č.j. 10 EXE
14643/2012-10, podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Chomutově, č.j. 48 EC 1605/2012-21
ze dne 13.09.2012, k uspokojení pohledávky oprávněného MORESY SD s.r.o., se sídlem nám. Svobody 1574/3,
Úvaly, IČ: 29050138, práv. zast. advokátem JUDr. Ing. Pavel Fabian, se sídlem Slovákova 357/8 , Brno-Střed, Staré
Brno, PSČ: 602 00, IČ: 71470948 ve výši 3651.26, s příl., jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů této exekuce proti povinnému Lukáš Poul, bytem Písečná č.p. 5070, Chomutov, IČ: 86907000,
RČ: 810923/2747
nařizuje
ve smyslu ust. § 69 zákona č. 120/2001 Sb. a § 337 o.s.ř.

jednání o rozvrhu výtěžku dražby nemovitosti povinného:

na den: 1.3.2019 v 11,00 hod
s místem konání v sídle Exekutorského úřadu Praha 1, Murmanská 1475/4, Praha 10
Předvolání je Vám doručováno jako osobám uvedeným v ust. § 337 odst. 3 o.s.ř.. Současně Vám exekutor
sděluje, že Vaše účast nařízeného jednání o rozvrhu výtěžku dražby není nezbytně nutná v případě, kdy Vaše nároky
k rukám exekutora písemně vyčíslíte k nařízenému dni rozvrhového jednání v souladu s níže uvedeným pokynem,
nebo v případě, kdy nehodláte uplatňovat žádné nároky na rozvrhovaný výtěžek dražby. Vyšlete-li k jednání svého
zástupce je třeba, aby oprávnění činit za Vás úkony, doložil exekutorovi písemnou plnou mocí, není–li již tato
obsahem exekučního spisu.
Ve smyslu ust. § 337b o.s.ř. je každý z věřitelů, který je přítomen jednání povinen vyčíslit svou
pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny podle § 337c o.s.ř. patří a
skutečnosti významné pro její pořadí, a to nejlépe písemně na základě tohoto předvolání či nejpozději při
rozvrhovém jednání.
Zvlášť je při tom povinen vyčíslit jistinu, náklady řízení, příslušenství pohledávky (úroky nebo poplatky z
prodlení) za poslední 3 roky přede dnem rozvrhového jednání a zvlášť za dobu delší tří let před rozvrhovým
jednáním. Vyčíslení je nutno provést tak, aby bylo přezkoumatelné, tj. z vyčíslení musí být všem účastníkům jednání
zřejmý algoritmus výpočtu vyčíslené pohledávky a jejích částí. Pohledávky věřitelů, kteří písemně nevyčíslili svou
pohledávku a současně nebudou přítomni rozvrhovému jednání, vyčíslí a jejich pořadí stanoví soudní exekutor podle
údajů obsažených ve spise. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k pohledávkám a jejich příslušenství,
které nebyly řádně doloženy listinami prokazujícími, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku
zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu (§ 42 odst. 4 a § 336f o.s.ř.) a dále k
pohledávkám a jejich příslušenství, které nebyly vyčísleny. Každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené
pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí. K námitkám osob, které se k rozvrhovému
jednání nedostavily se nepřihlíží, ledaže by byly uplatněny a doloženy před jednáním.
Vydražitel se upozorňuje na povinnost podat své vyjádření dle ust. § 337b odst. 4 o.s.ř.
L.S.
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