
Č.j.: 148 EX 946/18-192
spojen s EX 493/19, EX 152/20,EX 92/21,EX 760/21,EX 886/22, EX 207/23

Ev. č. opr.: Exe/NEE/II, EX/PREměř/K

Oznámení o přihlášených pohledávkách

Soudní  exekutor  Mgr.  David  Vybíral,  LL.M.,  Exekutorský úřad  Praha 6,  se  sídlem  Vítězné  náměstí  č.p.
829/10, Praha, 160 00 pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 10 ze dne 23.11.2018, pod č.j.
54 EXE 3800/2018-9,  dle  rozsudku,  Obvodního  soudu pro  Prahu 10 č.j.  28  C 63/2018-12 ze  dne  03.05.2018,
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.28 C 63/2018-19 ze dne  27.08.2018  rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 10 č.j.59 C 292/2018-9 ze dne 21.11.2018  rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.16 C 205/2019-22 ze
dne  03.12.2019  rozsudku Obvodního  soudu  pro  Prahu  10 č.j.16C  125/2020-14  ze  dne  08.10.2020  rozsudku
Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.5 C 27/2021-16 ze dne 15.03.2021  elektronického platebního rozkazu Obvodního
soudu pro Prahu 10 č.j.EPR 118973/2022-6 ze dne 02.06.2022  rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.59 C
200/2022-18 ze dne 20.12.2022 

na návrh oprávněného: Pražská energetika, a.s.
se sídlem Na hroudě 1492/4, Praha, IČ: 60193913

proti povinnému: JUDr. Klara Beverly
bytem Na vrších 1491/9, Praha, RČ: 735708/….

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
(16.3.2023)

zařazení  do
skupiny  (dle
sdělení
věřitele)

pořadí  ve
skupině  (dle
sdělení
věřitele)

důvod vzniku pohledávky

Finanční  úřad
pro  hlavní
město  Prahu,
územní
pracoviště
Praha - západ

14.2.2023 3.752,- Kč 4.skupina rozh.datum
(vznik
zást.práva)
07.08.2019

Výkaz  nedoplatků  ze  dne
13.2.2023,  č.j.
476056/23/2102-80542-
201460

Finanční  úřad
pro  hlavní
město  Prahu,
územní
pracoviště  pro
Prahu 10

21.2.2023 243.586,- Kč
308,-Kč

4.skupina
6.skupina

rozh.datum
(vznik
zást.práva)
17.01.2019
rozhodné
datum(doruč.
Přhl.pohl.21.02
.2023)

Výkaz  nedoplatků  ze  dne
17.2.2023,  č.j.
1138420/23/2010-80542-
109420

 Nabata a.s.,
práv.zast. 
 Mgr.  Šimona
Mašková,
advokátka

IČ:
09102116

23.2.2023 97.887,95 Kč 4.skupina rozh.datum
(doručení
ex.návrhu
exekutorovi EÚ
Přerov)
24.06.2021

Elektronický platební rozkaz 

ze dne 05.05.2021, č.j. EPR 
86351/2021-6, PUNE ze dne 
19.07.2021 čj. 203 Ex 
18068/21-9

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 16.03.2023
_______________________ 

      Mgr. Kateřina Felčárková
pověřená Mgr. Davidem Vybíralem, LL.M.
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