Exekutorský úřad Karlovy Vary
Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor

Č.j. 55 EX 85/15 - 430
PŘEDVOLÁNÍ

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec ve věci exekuce na
základě pověření k provedení exekuce Okresního soudu v Teplicích, ze dne 10.92015, č.j. 45
EXE 3054/2015-9, podle vykonatelného Rozhodčího nálezu Rozhodčího při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 17.6.2015, č.j. Rsp
319/15, k uspokojení pohledávky oprávněného: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.,
IČ: 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, proti povinnému: Tomáš
Regner, r.č. 901114/3042, Aléská 255, 418 01 Bílina, a to pohledávky ve výši 307.036,17 Kč
s příslušenstvím a na nákladech řízení částku 11.228,--Kč, a dále částku 300,--Kč jako
náhradu hotových výdajů oprávněného v exekučním řízení, jakož i k vymožení nákladů
exekuce a nákladů oprávněného,
nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty
na základě usnesení o příklepu ze dne 18.4.2018, č.j. 55 EX 85/15 - 398,
na den 19.9.2019 ve 10:00 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.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její
příslušenství ke dni dražebního jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné
pro její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni dražebního 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.).
V Karlových Varech dne 8.8.2019
Mgr. Luděk Němec, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Linda Hynková
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