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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 Rychnově nad Kněžnou ze dne
13.07.2017, č.j. 17 EXE 767/2017-10, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného
platebního výměru OSSZ Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.05.2016, č.j. 46006/130/8014/23.5.2016/97/MS
k uspokojení pohledávky oprávněného OSSZ Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Štemberkova 1433,
Rychnov nad Kněžnou, PSČ: 516 01, IČ: 00006963
proti povinnému Jaroslav Roušavý, bytem Havlíčkova č.p. 136, Rychnov Nad Kněžnou, PSČ: 516 01,
IČ: 63212030, dat. nar.: 22.01.1974
ve výši 141.966,- Kč s příslušenstvím
oznamuje, o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v
řízení prodejem nemovitostí povinného vedeným pod spisovou značkou 111 EX 2380/17 (ust. § 336p odst.
1, 2 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ).
I.

Seznam přihlášených pohledávek:

-

podána dne 31.05.2018 na č.l. 21 – Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou,
se sídlem Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve výši 44.607,- Kč,
zajištěná pohledávka z rozhodnutí správního orgánu na základě Rozhodnutí o zřízení zástavního
práva ze dne 21.9.2017, č.j. 46006-220/8030/21.09.2017-01781/MA, pohledávka ve čtvrté skupině
pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum určující pořadí dnem vzniku zástavního práva
22.09.2017

-

podána dne 31.05.2018 na č.l. 21 – Okresní správa sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou,
se sídlem Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve výši 2.838,- Kč,
nezajištěná pohledávka, pohledávka v šesté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ,
datum určující pořadí dnem podání přihlášky 31.05.2018

-

podána dne 12.07.2018 na č.l. 24 - Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník,
se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, pohledávka ve výši 6.655,- Kč (197 EX 1380/18),
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 ve výši 735,-Kč představující náhradu
hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím,
že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení
exekuce z přerušené exekuce, tedy den 13.04.2018 a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH =
2.420,- Kč představující odměnu soudního exekutora 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 byl

soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, v
případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 5.500,- Kč + DPH = 6.655,- Kč
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 do dražebního jednání
-

podána dne 18.07.2018 na č.l. 25 - UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha
6, IČ: 492 40 480, právně zastoupen Mgr. et Mgr. Adamem Vrbeckým, advokátem M.B.A. LEGAL
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1346/15 790 01 Jeseník, pohledávka ve výši
pohledávka ve výši 9.046,50 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
197 EX 1380/18, pohledávka ve čtvrté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum
určující pořadí dnem doručení exkeučního návhru na přerušenou exekuci soudnímu exekutorovi
13.04.2018

-

podána dne 14.08.2018 na č.l. 35 – JUDr. Igor Olma, soudní exkeutor, Exekutorský úřad Svitavy, se
sídlem nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pohledávka ve výši 6.655,- Kč (111 EX 131/18), 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 ve výši 735,-Kč představující náhradu
hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím,
že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení
exekuce z přerušené exekuce, tedy den 23.01.2018 a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH =
2.420,- Kč představující odměnu soudního exekutora 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 byl
soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, v
případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 5.500,- Kč + DPH = 6.655,- Kč
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 do dražebního jednání

-

podána dne 15.10.2018 na č.l. 43 – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiřískova 1497, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve
výši 2.741,- Kč, zajištěná pohledávka zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu na základě
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, ÚzP v
Rychnově n.Kn. -1721436/2016 2712-00540-607180 ze dne 11.10.2016, pohledávka ve čtvrté
skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum určující pořadí dnem vzniku zástavního
práva 11.10.2016

-

podána dne 15.10.2018 na č.l. 43 – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiřískova 1497, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve
výši 11.638,- Kč, věřitelem tvrzeno zajištění pohledávky co do výše 9.638,- Kč, avšak rozhodnutí o
zřízení zástavního práva č.j.1292248/17/2712-00540-607180 se vztahuje na věc movitou, nikoliv
nemovitou, pohledávka v šesté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ, datum určující
pořadí dnem podání přihlášky 15.10.2018

-

podána dne 07.11.2018 na č.l. 44 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiřískova 1497, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve
výši 20.087,63 Kč, zajištěná pohledávka zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu na
základě Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Královéhradecký
kraj, ÚzP v Rychnově n.Kn. -1721436/2016 2712-00540-607180 ze dne 11.10.2016, pohledávka ve
čtvrté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum určující pořadí dnem vzniku
zástavního práva 11.10.2016

-

podána dne 07.11.2018 na č.l. 45 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v

Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, pohledávka ve výši 78.172,- Kč, pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 111 EX 131/18, pohledávka ve čtvrté skupině
pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum určující pořadí dnem doručení exekučního
návrhu soudnímu exkeutorovi 22.01.2018
-

podána dne 12.11.2018 na č.l. 48 – Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
4, IČ: 49240901, pohledávka ve výši 581.012,07 Kč, zajištěná pohledávka zástavním právem
smluvním na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 05.11.2012,
pohledávka ve čtvrté skupině pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, datum určující pořadí
dnem vzniku zástavního práva 06.11.2012

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 19.11.2018
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