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OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne
08.01.2014, č.j. 21EXE3743/2013-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného
rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 06.03.2013, č.j. 20 C 465/2011-19
k uspokojení
pohledávky oprávněného DIRECT pojišťovna, a.s. (dříve Triglav pojišťovna, a.s.), se sídlem Novobranská
544/1, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 25073958, práv. zast. advokátem Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M., advokát,
se sídlem U průhonu 1589/13a, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 02409275
proti povinnému Lenka Doová, bytem Dolní Maxov č.p. 217, Josefův Důl, PSČ: 468 44, IČ: 45993301,
dat. nar.: 23.03.1964
oznamuje, o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v
řízení prodejem nemovitostí povinného vedeným pod spisovou značkou 111 EX 4218/13 (ust. § 336p odst.
1, 2 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ).
I.

Seznam přihlášených pohledávek:

-

podána dne 22.08.2018 na č.l. 82 - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeňměsto, se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (134 EX 12971/13),
v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č.
119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní
exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + DPH = 4.235,- Kč představující náhradu
hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím,
že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z
přerušené exekuce, tedy den 07.10.2013 a pohledávka ve výši 3.000,- Kč + DPH = 3.630,- Kč
představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g)
OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška
doručena do dražebního jednání, v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena
pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve
výši 6.500,- Kč + DPH = 7.865,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do
sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena
do dražebního jednání

-

podána dne 25.09.2018 na č.l. 93 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v
Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem,
pohledávka ve výši 52.691,- Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
088 EX 880/17, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny, datum určující
pořadí dnem doručení exekučního návrhu na přerušeou exekuci soudnímu exekutorovi 10.03.2017

-

podána dne 25.09.2018 na č.l. 93 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v

Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem,
pohledávka ve výši 61.472,- Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
088 EX 1845/15, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny, datum určující
pořadí dnem doručení exekučního návrhu na přerušeou exekuci soudnímu exekutorovi 20.05.2015
-

podána dne 25.09.2018 na č.l. 94 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v
Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem,
pohledávka ve výši 55.924,- Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
088 EX 1845/15, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny, datum určující
pořadí dnem podání přihlášky 25.09.2018

-

podána dne 08.10.2018 na č.l. 97 – Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci
nad Nisou, se sídlem Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, pohledávka ve výši 6.911,- Kč,
zajištěná zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu na základě Rozhodnutí správce daně o
zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Liberecký kraj, ÚzP Jablonec nad Nisou -1193224/2017
2604-00540-507096 ze dne 23.08.2017, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté
skupiny, datum určující pořadí dnem vzniku zástavního práva 23.08.2017

-

podána dne 08.10.2018 na č.l. 97 – Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci
nad Nisou, se sídlem Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, pohledávka ve výši 1.640,- Kč,
nezajištěná pohledávka, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do šesté skupiny, datum
určující pořadí dnem podání přihlášky 08.10.2018

-

podána dne 19.10.2018 na č.l. 100 – Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb,
se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (074 EX 11015/16), v případě,
že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena
i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující
náhradu hotových výdajů + 21% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do
čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh
oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 6.10.2016 a pohledávka představující odměnu soudního
exekutora + 21% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny
s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena
přihláška, v případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z
přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka byla zařazena v
souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je
rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi

-

podána dne 23.10.2018 na č.l. 101 - Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 – Podolí,
právně zastoupena JUDr. Daliborem Kalscem, advokátem se sídlem Resslova 956/13, 500 02
Hradec Králové, pohledávka ve výši 2.924,94 Kč, nezajištěná pohledávka, pohledávka patří do osmé
skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ, datum určující pořadí dnem podání přihlášky
23.10.2018

-

podána dne 23.10.2018 na č.l. 102 - innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice,
108 00 Praha 10, IČ 49903209, právně zastoupen Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, AK Cestr &
Partners, Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
pohledávka ve výši 59.273,83 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
074 EX 11015/16, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny, datum
určující pořadí dnem doručení exekučního návrhu na přerušenou exekuci soudnímu exekutorovi
06.10.2016

-

podána dne 25.10.2018 na č.l. 103 – Společenství vlastníků Josefův Důl 316, IČ: 287 16 809, se
sídlem Josefův Důl č.p. 316, 468 44 Josefův Důl, jednající prostřednictvím předsedy Gabriely
Tahalové, pohledávka ve výši 27.288,93 Kč s příslušenstvím, pohledávka oprávněného z přerušené
exekuce vedené pod sp. zn. 154 EX 18/17, věřitel žádá o zařazení do druhé skupiny pohledávek dle

§ 337c odst. 1 písm. b) OSŘ, pohledávka patří dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny,
datum určující pořadí dnem doručení exekučního návrhu na přerušenou exekuci soudnímu
exekutorovi 13.01.2017
-

podána dne 25.10.2018 na č.l. 104 - Společenství vlastníků Josefův Důl 316, IČ: 287 16 809, se
sídlem Josefův Důl č.p. 316, 468 44 Josefův Důl, jednající prostřednictvím předsedy Gabriely
Tahalové, pohledávka ve výši 28.680,04 Kč s příslušenstvím, věřitel žádá o zařazení do druhé
skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. b) OSŘ, pohledávka patří do osmé skupiny pohledávek
dle § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ, datum určující pořadí dnem podání přihlášky 25.10.2018

-

podána dne 06.11.2018 na č.l. 105 - MONETA Money Bank, a. s.., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha
4 - Michle, IČ: 256 72 720, pohledávka ve výši 2.266.367,53 Kč, zajištěna zástavním právem zřízeným
na základě Zástavní smlouvy k nemovitostem reg. č. HY05085510 ze dne 23.06.2005, pohledávka patří
dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny, datum určující pořadí dnem vzniku zástavního
práva 27.06.2005

-

podána dne 09.11.2018 na č.l. 107 - Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, Bělehradská 132, 120
00 Praha 2, právně zastoupen Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, advokátní kancelář VEVERKA KOHOUTOVÁ, advokáti nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 1.982,- Kč,
nezajištěná pohledávka, oprávněný žádá o zařazení do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d)
OSŘ, pohledávka patří do osmé skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ, datum
určující pořadí dnem podání přihlášky 09.11.2018

-

podána dne 09.11.2018 na č.l. 107 - Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, Bělehradská 132, 120
00 Praha 2, právně zastoupen Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, advokátní kancelář VEVERKA KOHOUTOVÁ, advokáti nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 7.777,76 Kč,
oprávněný žádá o zařazení do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, pohledávka patří do
osmé skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ, datum určující pořadí dnem podání
přihlášky 09.11.2018

II.
III.

Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:
takové nejsou

Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je
odmítne:
-

takové nejsou

P o u č e n í : Přihlášení věřitelé se 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 (ust. § 336b odst. 4, písm. b) OSŘ za použití ust. § 52
odst. 1, 2 EŘ).
Přihlášení věřitelé 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 (ust. § 336f odst. 5 OSŘ za použití ust. § 52 odst.
1, 2 EŘ).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle
ust. 336f odst. 4 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ, uvede tuto skutečnost v oznámení
samostatně (viz. oddíl III. shora). 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.
Ve Svitavách dne 16.11.2018
JUDr. Igor Olma
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Mgr. Bc. Adam Válek
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem
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