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Č.j.: 041 EX 2068/05 -218

PŘEDVOLÁNÍ
V exekuční věci vedené pod sp.zn. 041 EX 2068/05 vedené soudním exekutorem Mgr. Milošem Dvořákem,
Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket, Sportovní 562, PSČ 357 33, pověřeným provedením exekuce na
základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora vydaného Okresním soudem v Sokolově
dne 20.10.2005 č.j. 17Nc4878/2005-9
oprávněného:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem bd Haussmann 1, Paříž, 75009
Francie, jednající v ČR jménem BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se
sídlem Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 03814742, práv. zast.
advokátem Mgr. Michaela Fuchsová, advokátka, se sídlem Voršilská 130/10, Praha 1-Nové
Město, PSČ: 110 00, IČ: 63629372,

proti povinné:

Ludmila Filipiová, nar. 11.11.1951,IČ:43285961,bytem Palackého 1594/26, Kraslice,
PSČ 358 01,

pro vymožení pohledávky v částce 310.152,- Kč, s přísl., náklady oprávněného a náklady exekuce,
se nařizuje rozvrhové jednání na den 13.12.2022 v 10:00 hodin
u podepsaného soudního exekutora v jednací místnosti v přízemí exekutorského úřadu na adrese Sportovní
562, Loket.
Vaše účast na tomto jednání není nutná.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
totožnosti.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství
ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí . Jsou-li
předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit tak, aby bylo
zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké výši dříve.
V případě, že uplatňujete svoji pohledávku v rozvrhovém jednání, sdělte též číslo účtu a variabilní symbol
pro případné přeposlání rozvrhu podstaty.
Pohledávky věřitelů, kteří se nezúčastní rozvrhového jednání, vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a
jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu.
V Lokti dne 12.10.2022
Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Helena Činčerová
pověřená soudním exekutorem
podatelna@eusokolov.cz
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky –
kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat nebo v listinné podobě.

