Exekutorský úřad Karlovy Vary
Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor

Č.j. 55 EX 2318/11 - 221
PŘEDVOLÁNÍ

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karlovy Vary Mgr. Luděk Němec pověřený
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 18.1.2012,
č.j. 26 EXE 7287/2012/11, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí
Českého telekomunikačního úřadu ze dne 23.2.2011, č.j. 104 494/2010-636/III. VYŘ.-KOE,
k vymožení pohledávky oprávněného: T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ 64949681,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, Jankovcova
1518/2, 170 00 Praha 7, proti povinné: Michaela Kaslová, r.č. 855912/2704, Na Podlesí
1415, 432 01 Kadaň, a to pohledávky ve výši 6.103,50 Kč s příslušenstvím, spolu s náklady
předcházejícího řízení ve výši 3.365,--Kč, jakož i k vymožení nákladů exekuce a nákladů
oprávněného,
nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty
na základě usnesení o příklepu ze dne 28.2.2019, č.j. 55 EX 2318/11 - 215,
na den 21.5.2019 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.
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 18.4.2019
Mgr. Luděk Němec, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Linda Hynková
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