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 1985/18-183

PŘEDVOLÁNÍ
Povinný:

Emil Šír, bytem Kostelecká č.p. 131, Mratín, dat. nar.: 31.07.1962

Oprávněný:
zastoupený:

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, č. 542097902 se sídlem 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž,
Francouzská republika - BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5,
Praha 5-Smíchov IČO 03814742,
advokátkou JUDr. Michaelou Fuchsovou, Ph.D., se sídlem Voršilská 130/10, 110 00 Praha 1

Pověření soudního exekutora/usnesení o nařízení exekuce vydal: Okresní soud Praha - východ dne 09.08.2006 pod č. j.
7 Nc 5264/2006-4
Exekuční titul: rozsudek vydal: Okresní soud Praha - východ ze dne 15.02.2006 č. j. 5 C 13/2006-19
Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava,

nařizuje :
rozvrhové jednání
ohledně rozdělované podstaty ve výši 68334,- Kč
podle § 66 a § 69 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, a § 337 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu
na den 02.02.2021 v 10:00:00hod. v sídle Exekutorského úřadu Ostrava,
Stojanovo náměstí 7/873, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Vaše osobní účast není nutná
I.

Vaše osobní účast na tomto jednání není nezbytně nutná v případě, že své nároky písemně vyčíslíte ke dni
rozvrhového jednání dle níže uvedeného postupu, nebo v případě, že nehodláte uplatňovat žádné nároky na
rozvrhovaný výtěžek dražby nemovitostí povinného.
II.
Dostavíte-li se k tomuto jednání, přineste s sebou toto předvolání a průkaz totožnosti.
K tomuto jednání jste předvolán(a). Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání
(o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o
rozvrhu ve Vaší nepřítomnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel
poskytl na dobu Vaší účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
V případě, že se jednání bude účastnit Váš zástupce, musí tento své oprávnění doložit soudnímu exekutorovi
písemnou plnou mocí, pokud již není založena ve spise, nebo se případně nejedná o statutárního zástupce
společnosti.
III.
Dle § 337b odst.2 o.s.ř. je každý z věřitelů povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni
rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny patří dle §337c o.s.ř., a také skutečnosti významné pro jejich
pořadí, a to nejlépe písemně na základě tohoto předvolání nebo nejpozději při rozvrhovém jednání.
Dle §337c odst. 4 o.s.ř. je povinen každý z věřitelů vyčíslit částku jistiny, výši nákladů řízení a
příslušenství pohledávky, tj. úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení s tím, že je třeba toto
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příslušenství zvlášť vyčíslit za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním a zvlášť za dobu delší tří let
před rozvrhovým jednáním.
Vyčíslení musí být přezkoumatelné, tj. přepočítatelné.
Dle §337b odst. 2 o.s.ř. pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového
jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů obsažených ve spise.
Po skončení rozvrhového jednání již nelze přihlížet k pohledávkám a jejich příslušenství, které nebyly
řádně doloženy listinami prokazujícími, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo pohledávku zajištěnou
zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu dle § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 336f o.s.ř., a
k pohledávkám a jejich příslušenství, které nebyly vyčísleny dle § 337b odst.2 o.s.ř..
Každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do
skupiny a pořadí. K námitkám osob, které se k rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by
byly uplatněny a doloženy před jednáním.
Dále soudní exekutor žádá o písemné sdělení bankovního spojení pro výplatu v případě uspokojení Vaší
pohledávky.
IV.
Dle § 337b odst. 5 o.s.ř. osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, se vyjádří, zda
požadují zaplacení náhrady; jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli. K vyjádření učiněnému
po skončení rozvrhového jednání se nepřihlíží.
Dle § 337b odst. 4 o.s.ř. se vydražitel vyjádří, zda přebírá pohledávky, o nichž věřitelé neprohlásili, že žádají jejich
zaplacení (§ 336g o.s.ř.). K vyjádření vydražitele učiněnému po skončení rozvrhového jednání nepřihlíží.
V.
Písemné sdělení by tedy mělo obsahovat následující :
1) Aktuální výši pohledávky ke dni rozvrhového jednání
2) Aktuální výši příslušenství pohledávky ke dni rozvrhového jednání, přičemž úroky, úroky z prodlení či
poplatky z prodlení je třeba vyčíslit zvlášť za období posledních tří let před rozvrhovým jednáním a zvlášť
za předcházející období
3) Skupinu, do které pohledávka patří a skutečnosti významné pro její pořadí
4) Bankovní spojení pro výplatu v případě uspokojení pohledávky
Toto písemné vyjádření musí být exekutorovi doručeno před zahájením rozvrhového jednání, jinak se k němu
nepřihlédne.
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny vizualizovanou
podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel poštovních služeb může opatřit
takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná
podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Doručuje se:
oprávněný
povinný, popř. také manžel povinného
osoby, o nichž je známo, že v jejich prospěch váznou na nemovitosti závady s výjimkou těch, o kterých bylo
rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou
přihlášení věřitelé, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta
úřední deska

V Ostravě dne 06.01.2021
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",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-16644263, C=CZ
Datum: 2021-01-06 12:36:24
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