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166 EX 135/19-138

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
(podle § 336p odst. 1 a 2 o.s.ř. ve spojení s § 52 e. ř.)

základě usnesení, jež vydal Obvodní soud pro Prahu 6 dne 28.3.2019, č. j. 34 EXE 517/2019-9, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: rozsudek: č.j.8 C 234/2018-12, který vydal
Obvodní soud pro Prahu 6 dne 10.4.2019 a který se stal pravomocným dne 1.3.2019 a vykonatelným dne
5.3.2019, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
A.
Rakbes s. r. o., Bří Mrštíků 1047/28, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:04797060
zast. JUDr. Oldřichem Navrátilem, advokátem, AK Svatoborská 363, 697 01 Kyjov,
ve výši 200 000,00 Kč s příslušenstvím, úroky 40 007,40 Kč, 8,05% úrok z prodlení z částky 183 563,90 Kč
od 27.6.2019 do zaplacení, náklady předchozího řízení 44 122,00 Kč, náklady právního zastoupení v
exekučním řízení 11 737,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
SEAK PRAHA s.r.o., Nad alejí 1738/14, 163 00 Praha 6, IČ:26147505
zast. Mgr. René Zgažar, advokát, Palackého nám. 27, 569 43 Jevíčko, IČ 05180899,

oznamuje:
o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení
prodejem nemovitostí povinného:
I.

Seznam přihlášených pohledávek:

Pohledávka oprávněného

Rakbes s. r. o.

Přihlášený věřitel

A.

Mgr. Kateřina Skoupá,
soudní exekutor,
Exekutorský
úřad
Brnovenkov, sp. zn. 166 EX 186/19

Výše
pohledávky
(Kč)
285 364,06

Výše
pohledávky
(Kč)
4 235,00

Skupina sdělená věřitelem
IV.
(§337c odst. 1 písm. d) o.
s. ř.)
Skupina sdělená
věřitelem
IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.
d) o. s. ř.)

Pořadí sdělené
věřitelem
25. 3. 2019

Pořadí sdělené
věřitelem

21. 5. 2019

B.

C.

D.

E.

Mgr. Kateřina Skoupá,
soudní exekutor,
Exekutorský
úřad
Brnovenkov, sp. zn. 166 EX 186/19
Mgr. Petr Jaroš,
soudní exekutor,
Exekutorský úřad Chrudim
sp. zn. 129 EX 3504/19
Mgr. Petr Jaroš,
soudní exekutor,
Exekutorský úřad Chrudim
sp. zn. 129 EX 3504/19
Radek Franta,
Bří Mrštíků 891/12,
691 06 Velké Pavlovice

Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group,
F.
Praha 8, Pobřežní 665/21,
PSČ 186 00, IČ 47116617
Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62
G.
140 00 Praha 4
IČ 45244782
Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62
H.;
140 00 Praha 4
IČ 45244782

2 420,00

VIII.
(§337c odst. 1 písm. h) o.
s. ř.)

7. 10. 2019

4 235,00

IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.
d) o. s. ř.)

19. 7. 2019

2 420,00

VIII.
(§ 337c odst. 1 písm. h)
o. s. ř.)

8. 10. 2019

671 214,26

6 092,00

IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.
d) o. s. ř.)
IV.
(§ 15 zákona č. 119/2001
Sb., § 337c odst. 1 písm.
d) o. s. ř.)

21. 5. 2019

19. 7. 2019

1 714 179,50

IV.
(§ 337c odst. 1 písm. d)
o. s. ř.)

25. 5. 2017

620 475,25

IV.
(§ 337c odst. 1 písm. d)
o. s. ř.)

25. 5. 2017

II.

Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:
žádná přihláška nebyla odmítnuta

III.

Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je odmítne:
nejsou

P o u č e n í : Přihlášení věřitelé se poučují o tom, že s odkazem na § 52 e. ř., podle § 336b odst. 4 písm. b)
o. s. ř. mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15-ti 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.
Přihlášení věřitelé jsou s odkazem na § 52 e. ř., podle § 336f odst. 5 o. s. ř. 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 s
odkazem na § 52 e. ř., podle 336f odst. 4 o. s. ř., 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-ti 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 Brně dne 19. 11. 2019

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor

