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OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
VÝZVA K VYČÍSLENÍ
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56,
Náchod, pověřený Okresním soudem v Náchodě vedením exekuce podle exekučního titulu, jímž je rozsudek
Okresního soudu v Náchodě ze dne 12.03.2015, č.j. 0 Nc 4901/2015-21, a rozsudek Okresního soudu v
Náchodě ze dne 30.03.2016, č.j. 0 P 453/2015-56, k uspokojení pohledávky oprávněného: a) Maxim
Červenka, Prokopa Velikého č. p. 985, 547 01 Náchod, nar. 11.10.2009, b) Samuel Červenka, Prokopa
Velikého č. p. 985, 547 01 Náchod, nar. 11.10.2009, oba zast. Petra Kočí, matka, Prokopa Velikého č. p.
985, 547 01 Náchod, proti povinnému: Karel Červenka, Partyzánská č.p. 216, 547 01 Náchod, nar.
07.10.1985:
I.

Zveřejňuje přihlášené pohledávky dalších věřitelů povinného, o nichž rozhodne v rozvrhu
nejvyššího podání dosaženého v exekuci prodejem nemovitostí povinného dne 03.06.2019:
a) přihlášené pohledávky:
věřitel
výše pohledávky
skupina
1) CP Inkaso s.r.o.
9.198,46 Kč
2) JUSTRINION MANAGEMENT s.r.o.,
64.494,14 Kč
30.10.2017
3a) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
4.325,- Kč
3b) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
3.630,- Kč
4a) OSSZ Náchod
15.559,- Kč
4b) OSSZ Náchod
17.294,- Kč
5) Česká spořitelna a.s.
1.041.393,94 Kč
4
6) Česká spořitelna a.s.
23.320,43 Kč
8
7a) Mgr. Marcel Kubis
4.235,- Kč
4
7b) Mgr. Marcel Kubis
2.420,- Kč
8

4
4
4
8
4
6

pořadí ve skupině
6.2.2017
25.7.2018
25.7.2018
9.10.2017
7.5.2019
7.2.2017
26.4.2017
30.10.2017
30.10.2017

b) odmítnuté přihlášené pohledávky: žádná.
c) přihlášené pohledávky, o kterých soudní exekutor dosud nerozhodl, zda je odmítne: žádná.
II.

Vyzývá přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od vyvěšení této výzvy vyčíslili své pohledávky ke dni
konání dražby (pokud tak již neučinili).

P o u č e n í : Oprávněný a další přihlášení věřitelé povinného mohou 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 se nepřihlíží.
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.
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle 336f
odst. 4 o.s.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (bod I., písm. c) výše). 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 Náchodě dne 03.06.2019
Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce soudního exekutora 03.06.2019
Z úřední desky soudního exekutora sejmuto: ________

