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Č.j. 150 EX 3165/13-184

Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na základě vykonatelného
rozsudku č.j. 8 C 90/2012-35 ze dne 07.03.2013, který vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě a pověření č.j. 29EXE 1051/2013-9,
které vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě dne 19.11.2013, o vymožení pohledávky oprávněného: LANIT PLAST, s.r.o., se
sídlem Nerudova 7/477, Říčany u Prahy, IČ: 25774930, práv. zast. advokátem Mgr. Jaroslav Topol, se sídlem Na Zlatnici 301/2,
Praha-Podolí, PSČ: 147 00, IČ: 71346414, proti povinnému: Josef Cemper, bytem Stupárovice č.p. 1, Golčův Jeníkov-Stupárovice,
PSČ: 582 82, IČ: 66266556, dat. nar.: 01.08.1974 k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
5.393,33 Kč, s přísl., podle ustanovení § 336p o.s.ř.,
oznamuje
přihlášené pohledávky do dražebního jednání konaného dne 01.09.2021 na základě dražební vyhlášky č.j. 150 EX 3165/13-128 ze
dne 13.07.2021, o nichž pověřený soudní exekutor rozhodne v rozvrhu:
Přihlášené pohledávky:
Pohledávka soudního exekutora JUDr. Alana Havliceho, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, Jeseník,
790 01, ve výši 7.565,- Kč představující náklady exekuce sp. zn. 197 EX 1526/15. 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 ve výši 3.500,- Kč + DPH = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust.
§ 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh
oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 5. 2. 2015 a pohledávka ve výši 2.752,07 Kč + DPH = 3.330,- Kč
představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro
pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce
z přerušené exekuce. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné
výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.252,07 Kč + DPH = 7.565,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního
jednání tj. 08.02.2017.
Pohledávka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, IČ: 00024937, Husova 2895, Havlíčkův Brod, 580 01, ve výši 5.479,50 Kč,
na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 22.10.2019 č.j. 17C 90/2017-151. Pohledávka
náleží do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. .
Pohledávka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, IČ: 00024937, Husova 2895, Havlíčkův Brod, 580 01, ve výši 4.000,- Kč,
na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 4.9.2012 č.j. 2T 185/2011-353. Pohledávka
náleží do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.
Pohledávka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, IČ: 00024937, Husova 2895, Havlíčkův Brod, 580 01, ve výši 500,- Kč,
na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 6.2.2012 č.j. 26E 93/2012-5. Pohledávka náleží
do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je rozhodný den, den zřízení zástavního práva tedy den
08.06.2012.
Pohledávka Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, IČ: 00024937, Husova 2895, Havlíčkův Brod, 580 01, ve výši 500,- Kč,
na základě vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě - ze dne 12.6.2012 č.j. 28E 357/2012-9. Pohledávka
náleží do skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je rozhodný den, den kdy soudu došel návrh
na zahájení řízení tedy den 06.02.2012.
Pohledávka soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836,
Klatovy, 339 01, ve výši 6.655,- Kč představující náklady exekuce sp. zn. 120 EX 8538/20. 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 6.5.2020, 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. 18.05.2021.
Pohledávka společnosti ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, F. A. Gerstnera č.e. 52, České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01, ve výši
450.196,90 Kč, na základě rozhodnutí vydaného Okresním soudem v Havlíčkově Brodě ze dne 03.01.2017, č.j. EPR 260667/20165. Věřitel tímto žádá, aby jeho pohledávka byla uspokojena z výtěžku dražby, a pro tyto účely sděluje, že pohledávka náleží do
skupiny pohledávek dle ustanovení § 337c odst. 1 písm. c) o. s. ř. (třetí skupina). Pořadí pohledávky v rámci skupiny se řídí dnem,
kdy exekuční návrh došel soudnímu exekutorovi, tedy dnem 08.02.2017.
Pohledávka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, IČ: 41197518, Orlická 2020/4, Praha, 130 00, ve výši 239.577,01 Kč,
na základě výkazu nedoplatků č. 6041800425, který se stal vykonatelný dnem 07.06.2018 a platebního výměru č. 4840009979,
který nabyl právní moci dne 24.07.2021. Žádáme, aby naše pohledávky č. 1 až č. 5 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení
podle § 337c odst. 1 písm. f) a § 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím
pohledávek č. 1 až č. 5 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. c) citovaného ustanovení, kdy datem pro pořadí
pohledávek je datum doručení přihlášky k dražbě, tj. 30.08.2021.
Pohledávka Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 8/121, Praha, 118 00, ve výši 194.459,40 Kč, na základě rozsudku
Okresního soudu v Havlíčkově Brodě čj. 3 C 150/2020-86 ze dne 13.01.2021. Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu
tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka věřitele patří do osmé skupiny ostatních pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. h)
občanského soudního řádu. Nebude-li možné ji v rámci této skupiny plně uspokojit z rozdělované podstaty, nechť se uspokojí
v pořadí podle dne, kdy byla doručena shora nadepsanému soudnímu exekutorovi, tedy den 07.09.2021.
Pohledávka Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 8/121, Praha, 118 00, ve výši 5.810,95 Kč, na základě rozhodnutí
ČTÚ č. j. ČTÚ-103492/2013-636/III.vyř.-FiM ze dne 04.11.2014. Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel
sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce., tedy den 12.04.2020.
Přihlášky, které byly odmítnuty:
----------

P o u č e n í : Přihlášení věřitelé se poučují o tom, že mohou jako další věřitelé povinného 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 žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání
učiněným později nebude přihlíženo (ust. § 336b odst. 4, písm. b) OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ).
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým
došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou (ust.
§ 336f odst. 5 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 OSŘ za
použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ, uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. oddíl III. shora). Nebude-li
přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným
věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové
pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno
jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

V Kladně, dne 09.09.2021
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor
otisk razítka

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Karla Jetmarová
pracovník pověřený soudním exekutorem

