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Číslo oprávněného:1005414355
VÝZVA PRO PŘIHLÁŠENÉ VĚŘITELE K VYČÍSLENÍ POHLEDÁVEK
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33,
412 01 Litoměřice, pověřený k provedení exekuce pověřením/usnesením č.j. 48 EXE 1317/2018-12, ze dne
11.4.2018, které vydal Okresní soud v Děčíně, na základě exekučního titulu, jímž je rozsudek č.j.
68C1827/2017-12, který vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 26.10.2017 a který se stal pravomocným dne
13.12.2017 a vykonatelným dne 19.12.2017, k vymožení pohledávky
oprávněného: I-Xon, a.s., Husitská 344/63, 13000, Praha 3, IČ 28218761, zast. JUDr. Petr Mašek,
Boušova 792, 19014, Praha 9
proti povinnému: ONDŘEJ VOKOUN, Jiříkovská 677/27, 40801, Rumburk, nar.04.04.1994
ve výši: jistina 17 194,00 Kč s příslušenstvím:22,680% ročně úrok z prodlení z částky 12 900,00 Kč od
14.05.2017
do
zaplacení
kapitalizovaný úrok...........................................................................................1 764,88 Kč
náklady předchozího řízení...............................................................................8 695,60 Kč
, jakož i k vymožení nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,

tímto v souladu s ust. § 336k odst. 1 o.s.ř. v y z ý v á přihlášené věřitele ve shora uvedené věci, aby vyčíslili
svoje pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 14.08.2019, a to nejpozději do 15 dnů od vyvěšení této
výzvy.

V Litoměřicích dne 14.8.2019
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice

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.

