SOUDNÍ

JUDR. VLASTIMIL POROSTLÝ
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OSTRAVĚ

EXEKUTOR

adresa: Stojanovo nám. 7/873, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.:
596 617 237, 602 759 904
datová schránka: kqsg8wz
e-mail: podatelna@exekucniurad.cz
internetové stránky: www.exekucniurad.cz
pokl.hod.: po-čt 8-16, pá 8-14
úřední hodiny: po, st 8-11, 13-15, pá 8-11

ev.č.SE: 069
IČ: 16644263
DIČ: CZ520912155
č.j. : 069 EX 4090/14- 88

Povinný:

Roman Mareš, bytem Nová č.p. 377, Rapotín, dat. nar.: 14.10.1961

Oprávněný:
zastoupený:

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha
IČ: 47115971, zaps. v OR MS v Praze, odd. B, vl.č. 1815, zast.
advokátkou Mgr. Lenka Heřmánková, se sídlem Jankovcova 1518/2,
Praha 7, PSČ: 170 00

Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Šumperku dne 15.06.2015 pod č. j. 22 EXE 3465/2014-49
Exekuční titul: trestní příkaz vydal: Obvodní soud pro Prahu 2 ze dne 28.03.2013 č. j. 9 T 17/2013-210

Soudní exekutor tímto zveřejňuje
OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
(dle §336p zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
postupem dle §66 násl. zák.č. 120/2001 Sb., exekučního řádu)
o nichž soudní exekutor rozhodne v rozvrhu
První dražební jednání : dne 27.02.2020 od 10:0 hod.
Seznam přihlášených pohledávek:
věřitel
AB 4 B.V

výše pohledávky

skupina*

44799,98
Kč 4.
s příslušenstvím (celkem
92051,45 Kč)

pořadí
17.12.2014

.
* dle sdělení věřitele
Seznam odmítnutých pohledávek: --věřitel

výše pohledávky

důvod odmítnutí

Seznam přihlášených pohledávek, o nichž doposud nebylo rozhodnuto: --věřitel
výše pohledávky
skupina*

pořadí

* dle sdělení věřitele
Poučení: Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného 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 nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou 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. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f

Bank.spoj. (platby ex.): KB a.s., Ostrava | č.ú. 505040761/0100 | var.sym.(Roman Mareš): 6110140509 | spec.sym.: 409014

odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). 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 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.
Doručuje se: Úřední deska soudního exekutora
V Ostravě dne 27.02.2020
Mgr. Michal Schneider v.r.
exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem

Digitálně podepsal: Mgr. Michal Schneider
DN:T=exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem, SERIALNUMBER=P160970, GIVENNAME=Michal,
SURNAME=Schneider, CN=Mgr. Michal Schneider, OU=18, O="JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava [IČ 16644263]",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-16644263, C=CZ
Datum: 2020-02-27 10:35:03

Bank.spoj. (platby ex.): KB a.s., Ostrava | č.ú. 505040761/0100 | var.sym.(Roman Mareš): 6110140509 | spec.sym.: 409014

