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Viz níže
(adresát)

sp. zn.: 56 EX 2010/03
V exekuční věci
oprávněné(ho): Jan Jílek, bytem Pomezí 406, Pomezí, PSČ: 569 71
proti povinné(mu):
1/ Ladislav Moravík, bytem Dolní Morava 14, Dolní Morava, PSČ: 561 69, nar. 24.7.1954
2/ Blanka Moravíková, bytem Dolní Morava 14, Dolní Morava, PSČ: 561 69, nar. 11.6.1958

Věc: PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, se sídlem Brno, Bratislavská 73
nařizuje rozvrhové jednání na den

2. června 2011 v 11.00 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.
Každý z věřitelů povinného, který přihlásil svou pohledávku, je povinen prokázat pohledávku
listinami, které musí být ke dni rozvrhového jednání připojeny k přihlášce v originále, v ověřené kopii

či v konvertované podobě kvalifikované listiny.
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 (§ 337b odst. 2 o.s.ř.).
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.
V Brně dne 14.04.2011
Mgr. Jana Kalistová
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vítem Novozámským
Exekutorský úřad Brno - město
K doručení:
1) Oprávněný – Jan Jílek
2) Povinný – Ladislav Moravík, Blanka Moravíková
3) Vydražitel – Miroslav Němec
4) OSSZ Ústí nad Orlicí
5) VZP ČR, ÚP Ústí nad Orlicí
6) Mgr. Bernard Urban, advokát (za Zdeňka Pecníka)
7) Finanční úřad Žamberk
8) Mgr. Pavel Piňos, advokát (za OLMA a.s.)

