Č.j.: 148 EX 685/16-138
spojen se spisem 148 EX 1192/17

Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10,
160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem Praha 6 ze dne 29.11.2016,
pod č.j. 38 EXE 3039/2016-15, dle rozsudku, Obvodního soudu Praha 6 č.j. 13 C 118/2015-20 ze dne 23.11.2015,
rozsudku Městského soudu v Praze č.j.20Co 183/2016-65 ze dne 16.06.2016 rozsudku Obvodního soudu Praha 6
č.j.13 C 271/2015-24 ze dne 27.07.2016 rozsudku Městského soudu v Praze č.j.91 Co 236/2016-57 ze dne
23.11.2016
na návrh oprávněného:

Ing. Alexander Roth
bytem Na Výsluní 1051, Rudná,
práv. zast. advokátem JUDr. Anna Doležalová, MBA, advokátka, se sídlem Štěpánská
633/49, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 71892265

proti povinnému:

Renáta Štodtová
bytem Žalanského 291/12b, Praha-Řepy,

oznamuje v souladu s ustanovením § 336p zák.č. 99/1963 Sb. (o.s.ř.) níže uvedené přihlášené pohledávky, o
nichž exekutor rozhodne v rozvrhu:
věřitel

identifikace
věřitele

datum
doručení
přihlášky
exekutorovi

celková výše pohl.
ke dni dražby (dle
sdělení
věřitele)
(19.11.2020)

zařazení
skupiny
sdělení
věřitele)

do
(dle

pořadí
skupině
sdělení
věřitele)

ve
(dle

důvod vzniku pohledávky

.

Seznam odmítnutých přihlášek a důvod odmítnutí: ------------------------------------------------------------------------Poučení:
V souladu s ust.§ 336b odst. 4 písm.b) o.s.ř. může oprávněný, další věřitelé povinného a povinný 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.
V souladu s ust. § 336f odst. 5 o.s.ř. jsou věřitelé povinni bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se
přihlášky, ke kterým došlo po doručení přihlášky exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
V Praze dne 19.11.2020
_______________________
Mgr. Kateřina Felčárková
pověřená Mgr. Davidem Vybíralem, LL.M.

