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_______________________________________________________________________________________________________

Č.j.065 EX 00274/10-081
(č.j.soudu 18 EXE 597/2010-7)

PŘEDVOLÁNÍ
V exekuční věci
oprávněné:
Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ:60108789,
zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/08, Praha 2, PSČ: 120 00
proti povinnému: Václav Frynta, nar. 20.3.1936, bytem Turkova čp.785, Týniště nad Orlicí, PSČ: 517 21
pro 6 895,44 Kč Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí,
se nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty (nejvyšší podání učiněné při dražbě nemovitostí zapsaných na
LV č. 5243 pro Katastrální území Bojiště u Trutnova)

na den 27.6.2013 v 14 : 50 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Šumperk, K.H.Máchy 1294/2, Šumperk.
Účast není nutná. K tomuto jednání jste předvolán(a) jako účastník rozvrhu.
Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení
jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti.
K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Jste-li
zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu
účasti při jednání soudního exekutora pracovní volno bez náhrady mzdy.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke
dni rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí. Pohledávky
ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní
exekutor podle údajů obsažených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a
jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena (§ 337b odst. 2 o. s. ř., § 52 a § 69 e. ř.).
Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení je třeba vyčíslit zvlášť za poslední tři roky před rozvrhovým
jednáním a zvlášť za dobu předcházející.
Věřitel, který se k rozvrhovému jednání nedostaví, by měl provést vyčíslení své pohledávky a jejího příslušenství
ke dni rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí písemně, podáním
doručeným soudnímu exekutorovi předem (nejpozději před zahájením rozvrhového jednání).
V Šumperku dne 17.5.2013
JUDr. Petr Pšenica, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Nevěřilová- koncipient tel.: 583 301 464
pověřená(ý) soudním exekutorem
Toto předvolání se doručuje:
povinný (do vlastních rukou)
vydražitel - ing. Filip Syrůček (DS)
spis
vyvěšení na úřední desce (i el.)

