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Viz níže
(adresát)
sp. zn.: 56 EX 5215/05
V exekuční věci
oprávněné(ho): Home Credit a.s., se sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 26978636, práv. zast. advokátem
JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, se sídlem AK Havlíčkova 13, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 66203856
proti povinné(mu): Milan Ženčuch, bytem Mikulášovice 1007, Mikulášovice, PSČ: 407 79, dat. nar. 22.01.1969
za účasti manželky povinného Zdeňka Ženčuchová, bytem Mikulášovice, Mikulášovice 599, PSČ:407 79, dat. nar. 25.03.1972
Věc: PŘEDVOLÁNÍ k dalšímu rozvrhovému jednání
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, se sídlem Brno, Bratislavská 73
nařizuje rozvrhové jednání na den
03.04.2012 v 08,00 hodin,
které se koná v sídle podepsaného soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského,
Exekutorský úřad Brno – město, Bratislavská 73, II. poschodí.
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. Vaše účast tedy není nutná!!!!.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz 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.
Dne 26.07.2011 se ve výše označené právní věci konalo rozvrhové jednání. Protože v jeho průběhu došlo k popření
pohledávky dle ust. §337b odst. 3 o.s.ř. vyzval exekutor v rozvrhovém usnesení a v souladu s ust. § 337e odst. 2 o.s.ř. toho
věřitele, který pohledávku popřel, aby v zákonem stanovené lhůtě podal žalobu podle § 267a odst. 1 o.s.ř. (žaloba na popření
pohledávky)
Dle ust. § 337b odst. 3 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.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o další rozvrhové jednání, tak k námitkám osob, které nebyly včas uplatněny
postupem dle § 267a odst. 1 o.s.ř. se nepřihlíží. (§ 337e odst. 3 o.s.ř.)

Soudní exekutor tedy upozorňuje věřitele, že k námitkám uplatněným v rozvrhovém jednání ze dne
26.07.2011 lze přihlížet toliko tehdy, pokud ohledně nich byla ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
rozvrhového usnesení podána žaloba na popření pohledávky dle ust. § 267a odst. 1 o.s.ř. a o této bylo věcně
příslušným soudem rozhodnuto.
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.
K jednání o rozvrhu tohoto zbytku rozdělované podstaty nepředvolá soud (exekutor) ty z věřitelů, jejichž pohledávky
byly již při předchozím rozvrhu zcela uspokojeny. Při rozvrhovém jednání postupuje obdobně jako při předchozím rozvrhovém
jednání s tím, že již věřitelé ani soud nevyčíslují znovu pohledávky a nelze popřít žádnou z vyčíslených pohledávek. (Drápal, L.,
Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 2555)
V Brně dne 19.01.2012
Mgr. Martin Kubena
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vítem Novozámským

K doručení:
oprávněný
povinný
vydražitel
GE Money Bank a.s., práv. zast. JUDr. Janem Brožem, advokátem
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Územní pracoviště Děčín
Kooperativa pojišťovna, a.s.
JUDr. Petr Gallant, advokát
JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor
Finanční úřad v Děčíně
CDC – Liberec s.r.o., pr. zast. JUDr. Jaroslav Mikušem, advokátem
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., práv. zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou
PROLUX Consultin Ing. s.r.o., práv. zast. JUDr. Zuzanou Kudrnovou, advokátkou
Matco, s.r.o, práv. zast. Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem
Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, práv. zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem
JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
K vyvěšení na úřední desce

