číslo jednací : 122 EX 123/20-42

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
dle ust. § 336p zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále „o.s.ř.“)
Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený
vedením této exekuce, pověřením vydaném Okresním soudem v Přerově (exekuční soud) dne
03.04.2020 pod č. j. 28 EXE 578/2020-11 k vymožení povinnosti dle exekučního titulu, kterým je
usnesení, který vydal Okresní soud v Přerově pod č. j. 8 C 267/2019-24 dne 02.12.2019, který nabyl
právní moci dne 03.01.2020, k uspokojení přednostní pohledávky (práva) oprávněného: Komerční
banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45317054, ve výši
1.478.843,75 Kč spolu s přísl.: úroky z prodl. ve výši 5.64% ročně z částky 809.826,70 Kč ode dne
11.09.2019 do zaplacení, úroky z prodl. ve výši 19.36% ročně z částky 809.826,70 Kč ode dne
11.09.2019 do zaplacení, jakož i k náhradě nákladů této exekuce proti povinnému: Milan Kollár, V
Zahradách č.p. 231, Hustopeče Nad Bečvou, PSČ 753 66, JUDr. Jan Dobrovolný, advokát,
Náměstí 75, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01,
tímto v souladu s ust. § 336p odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, v
platném znění, oznamuje, o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího
podání dosaženého prodejem nemovitých věcí povinného v řízení vedeném pod spisovou
značkou .
122 EX 123/20:

I.

Seznam přihlášených pohledávek:

Přihlášený věřitel

Výše pohledávky Skupina Pořadí
ve
skupině

Komerční banka, a.s.

1,750.935,- Kč

II.

IV.

Poznámka

1.

Seznam odmítnutých přihlášek pohledávek:

Přihlášený věřitel

Výše
pohledávky

Důvod odmítnutí

=====================

III.

Seznam přihlášek pohledávek, o kterých dosud soudní exekutor nerozhodl, zda
budou odmítnuty:

Přihlášený věřitel

======================

Výše
pohledávky

Skupina Pořadí
ve
skupině

Poznámka

Poučení: Přihlášení věřitelé se dle ust. § 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř. poučují o tom, že mohou jako
další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení
do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v
téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a
žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo.
Přihlášení věřitelé se dle ust. ust. § 336f odst. 5 o.s.ř. poučují o tom, že jsou povinni
bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po
jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím
způsobenou.
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle
ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. bod. III. tohoto
Oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor
oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní
exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí
je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované
podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným
později se nepřihlíží.

V Kroměříži, dne 12.01.2021
otisk úředního razítka
Mgr. David Chaloupka, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Úlehla

Zveřejněno na úřední desce soudního exekutora dne 12.01.2021

