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________________________________________________________________________
___             
Ve Svitavách dne 03.10.2019         Vyřizuje: Petra Přikrylová    č.j.  111 EX 1034/09-95

Eva Fleková
(povinná)
JUDr. Vladimír Muzikář, advokát
(práv. zástupce oprávněného)
Kateřina Lonková
(vydražitelka)

Mgr. Lucie Toniková, advokátka (MONETA Money Bank, a.s.)
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor
Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kladně
Intrum Czech, s.r.o.(dříve Profidebt s.r.o.)
Exekutorský úřad Klatovy,JUDr. Dalimil Mika, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát (Bohemia Faktoring, a.s.)
Mgr. Marek Lošan, advokát (B2 Kapital Czech Republic s.r.o.)
(přihlášení věřitelé)

 (adresáti)

sp. zn.: 111 EX 1034/09

V exekuční věci
oprávněné(ho): AB 4 B.V., společnost s ručením omezeným , se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterodam, 
PSČ: 000 00, IČ: 34186049, práv. zast. advokátem JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, se sídlem Havlíčkova 
127/13, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 66203856
proti povinné(mu): Eva Fleková, bytem Páleč č.p. 8, Páleč, PSČ: 273 71,  dat. nar.: 19.01.1977 
pro 14.642,53 Kč s příslušenstvím 

Věc: PŘEDVOLÁNÍ k     rozvrhovému jednání  

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, se sídlem Svitavy, nám. Míru 53/59

nařizuje rozvrhové jednání na den 04.11.2019 v 09:30 hod., které se koná

v sídle podepsaného soudního exekutora JUDr. Igora Olmy, Exekutorský úřad Svitavy, nám. Míru 

53/59.

K tomuto jednání jste předvolán(a). 

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  rozhodnout  o  rozvrhu  ve  Vaší  
nepřítomnosti. Vaše účast tedy není nutná!

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 pracovní volno bez náhrady mzdy.

Každý  z     věřitelů  povinného,  který  přihlásil  svou  pohledávku,  je  povinen    prokázat    pohledávku   

 Vyvěšeno dne:  03.10.2019  Svěšeno dne:  05.11.2019 



listinami, které musí být ke dni rozvrhového jednání připojeny k     přihlášce v     originále, v     ověřené kopii   
či v     konvertované podobě kvalifikované listiny.  

Každý z     věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a   
její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro 
její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového 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.).
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit tak, 
aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké výši 
dříve.

Ve Svitavách dne 03.10.2019
                                                                                            JUDr. Igor Olma v.r.

                   soudní exekutor
za správnost vyhotovení:

Mgr. Bc. Adam Válek
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem

Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a 
tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b 
stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.  
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči  
dat.


