Exekutorský úřad Karlovy Vary
Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor

Č.j. 55 EX 692/05 - 463
PŘEDVOLÁNÍ
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 3.5.2005, č.j. 16
Nc 4296/2005-5, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu ze dne 31.3.2003, č.j. 105441/2003-634 II.vyř. a ze dne 31.3.2003,
č.j. 105446/2003-634 II.vyř. k vymožení pohledávky oprávněného: O2 Czech Republic a.s.,
IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, právně zast. JUDr.
Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, advokátní kanceláře Kubištová & Co., v.o.s., Trojská
69/112, 171 00 Praha 7 – Trója, proti povinnému: Jan Bouda, nar. 7.4.1967, Evropská
1134/58, 350 02 Cheb, a to pohledávky ve výši 12.541,--Kč, jakož i k vymožení nákladů
exekuce a nákladů oprávněného
nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty
na základě usnesení o příklepu ze dne 11.7.2019, č.j. 55 EX 692/05 - 441,
na den 22.10.2019 ve 14:30 hodin,
které se koná v sídle podepsaného soudního exekutora na adrese
Cihelní 14, 360 06 Karlovy Vary – Dvory.
K tomuto jednání jste předvoláni. Při jednání máte právo být přítomni.
Vaše účast na tomto jednání není nutná.
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 věc projednat a rozhodnout ve
Vaší nepřítomnosti.
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 soudního exekutora pracovní volno bez náhrady
mzdy.
Toto rozvrhové jednání se nařizuje jako tzv. malý rozvrh podle ust. § 337 a násl. o.s.ř., když
výtěžek dražby bude rozdělen tak, že bude určena částka připadající na náklady exekucue
odpovídající dosaženému nejvyššímu podání (výtěžku dražby) a částka připadající na vydání
insolvenčnímu správci povinného, která bude odpovídat výtěžku dražby po odpočtu příslušných
nákladů exekuce. Tento postup vychází z nálezu Ústavního soudu ČR, sp.zn. ÚS 378/16.
V Karlových Varech dne 20.9.2019
Mgr. Luděk Němec, v.r.
soudní exekutor
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