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O z n á m e n í

č.j.: 041 EX 392/21-49

Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Sportovní 562, PSČ 357 33 na základě
pověření soudního exekutora vydaného
Okresním soudem v Sokolově dne 06.01.2022 č.j. 28 EXE 9/2022-10 podle
vykonatelného exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v Sokolově, č.j. 11 C
93/2021-32 ze dne 14.07.2021, ve věci oprávněného: Společenství vlastníků U
Koupaliště 800-803, Chodov, sídlem U Koupaliště č.p. 800, Chodov, PSČ 357 35, IČ:
72067900, zast. JUDr. Jan Kollár, advokát, Obce Ležáky 972/1, Sokolov, PSČ 356 01,
proti povinnému: David Hošťálek, bytem U Koupaliště č.p. 801, Chodov, PSČ 357 35,
nar. 06.05.1994, IČ:01070924, k uspokojení peněžitého plnění oprávněného, jakož i
k úhradě nákladů exekuce,
oznamuje, že v rozvrhu bude rozhodnuto o následujících
přihlášených pohledávkách:
1)
Pohledávka oprávněného: Společenství vlastníků U Koupaliště 800-803,
Chodov, sídlem U Koupaliště č.p. 800, Chodov, PSČ 357 35, IČ: 72067900,
zast. JUDr. Jan Kollár, advokát, Obce Ležáky 972/1, Sokolov, PSČ 356 01,
sp. zn. 041 EX 392/21, ve výši 99.833,51 Kč s příslušenstvím, která se dle
rozhodnutí soudního exekutora řadí do 4. skupiny, první v pořadí.
Rozhodující pro pořadí je den 28.12.2021 tedy den, kdy byl exekuční návrh
oprávněného doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.
2)
Pohledávka věřitele - oprávněného z přerušené exekuce:: Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro
Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň,
sp. zn. S-VS-VZP-22-04707750-P741, ve výši 37.626,- Kč, která se dle
rozhodnutí soudního exekutora řadí do 4. skupiny, druhá v pořadí.
Rozhodující pro pořadí je den 09.08.2022 tedy den, kdy byl návrh
oprávněného na nařízení exekuce doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.
3)
Pohledávka věřitele: Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr. Jitka
Wolfová, soudní exekutorka Radyňská 470, 326 00 Plzeň, sp. zn. 106 EX
1184/22, ve výši 4.235,- Kč, která se dle rozhodnutí soudního exekutora
řadí do 4. skupiny, druhá v pořadí. Dle § 14 a 15 zákona č. 119/2001 Sb. se
hotové výdaje exekutora z přerušené exekuce uspokojí v pořadí pohledávky
oprávněného z přerušené exekuce, a to za předpokladu, že dochází
k uspokojení pohledávky oprávněného z přerušené exekuce. Rozhodující pro
pořadí je den 09.08.2022 tedy den, kdy byl návrh oprávněného na nařízení
exekuce doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.
4)
Pohledávka věřitele - oprávněného z přerušené exekuce: Společenství
vlastníků U Koupaliště 800-803, Chodov, sídlem U Koupaliště č.p. 800,
Chodov, PSČ 357 35, IČ: 72067900, zast. JUDr. Jan Kollár, advokát, Obce
Ležáky 972/1, Sokolov, PSČ 356 01, sp. zn. 041 EX 227/22, ve výši 38.614,50
Kč s příslušenstvím, která se dle rozhodnutí soudního exekutora řadí do 4.
skupiny, třetí v pořadí. Rozhodující pro pořadí je den 10.08.2022 tedy den,
kdy byl exekuční návrh oprávněného doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.
5)
Pohledávka věřitele: Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr. Jitka
Wolfová, soudní exekutorka Radyňská 470, 326 00 Plzeň, sp. zn. 106 EX
1184/22, ve výši 2.420,- Kč, která se dle rozhodnutí soudního exekutora
řadí do 8. skupiny, první v pořadí. Rozhodující pro pořadí je den, kdy byla
soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky tj. 05.09.2022.
Odmítnuté přihlášky: žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

Poučení:

Oprávněný, ten, kdo přistoupil do řízení jako další
další věřitel a povinný je oprávněn do 15 dnů od
tohoto oznámení popřít přihlášené pohledávky co
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo v

oprávněný,
zveřejnění
do jejich
téže lhůtě

požádat,
jednání.

aby

k rozvržení

rozdělované

podstaty

bylo

nařízeno

K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit exekutorovi změny
týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení
exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
V Lokti, dne 16.11.2022
Za správnost vyhotovení:
Helena Činčerová
pověřená soudním exekutorem

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

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.

