Vyvěšeno dne: 7. 8. 2019
Sejmuto dne: 6. 9. 2019

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
IČ: 66253799
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, tel. 416 732 472, fax 416 700 287
e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz, http://www.exekutor-ltm.cz, DS: ajbg8qh
Úřední hodiny: Po a St : 8-17hod., Út: 8-15hod., Čt: 8-16hod, Pá: 8 -14hod.

Číslo jednací: 124 EX 22779/11-422
Číslo opr.: 106582
Sp.zn. soudu

28 EXE 5470/2011-9
Naše zn./vždy uvádějte:
124 EX 22779/11

V Litoměřicích dne:
21.6.2019

PŘEDVOLÁNÍ
V exekuční věci:
oprávněné(ho):

Euro Benefit, a.s., Letenské náměstí 157/4, 17000, PRAHA 7, IČ 25120514, zast. JUDr. Jan Rudolf,
advokát, Na Příkopě 15, 11000, Praha

proti
povinné(mu):

TAŤÁNA SVĚRKOŠOVÁ, Radniční 1148, 73801, Frýdek-Místek, nar.10.12.1961

se nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty z prodeje nemovitosti:

na den 26.08.2019 na 13:00 hod.
k podepsanému soudnímu exekutorovi JUDr. Ondřeji Marešovi, LL.M. do zasedací místnosti v 2. poschodí
na adrese Exekutorského úřadu Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice.
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
o rozvrhu rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti.
___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský 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

Vyvěšeno dne: 7. 8. 2019
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
Sejmuto dne: 6. 9. 2019
totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
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. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich
skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového
jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena.
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.

Účast na rozvrhovém jednání není nutná.

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Červinková Michaela
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková

___________________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné
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