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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 Mělníku ze dne  27.06.2013, č.j.
16EXE3129/2013-18,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle  pravomocného  a  vykonatelného  rozsudku
Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne  07.11.2012, č.j. 61 C 6177/2012-10     k uspokojení pohledávky
oprávněného Intrum Czech, s.r.o.(dříve Profidebt s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64, Praha 9, PSČ: 190 02,
IČ: 27221971
proti povinnému Hana Jelenová, bytem U Rybníka č.p. 45, Olovnice, PSČ: 273 26, IČ: 61897671,  dat.
nar.: 27.08.1958, zastoupen Zdeněk Sojka, bytem Wednesbury 2182, KLADNO, PSČ: 272 04
ve výši 1.548,83 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 1840/13 (ust. § 336p odst.
1, 2 OSŘ za použití ust. § 52 odst. 1, 2 EŘ).

I. Seznam přihlášených pohledávek:

- podána  dne  12.10.2021  na  č.l.  84  -  JUDr.  Dalimil  Mika,  LL.M.,  soudní  exekutor,
Exekutorský  úřad  Klatovy,  se  sídlem  Za  Beránkem  836,  339  01  Klatovy,  pohledávka  ve  výši
1.799,06 Kč (120 EX 25902/15), věřitel žádá o zařazení do IV. skupiny pohledávek dle ust. § 337c
odst. 1 písm. d) o.s.ř., datum určující pořadí dnem zahájení exekuce 03.09.2015,

- podána dne 13.10.2021 na č.l. 85 - HELP FINANCIAL, s.r.o., se sídlem Ve Skalici 1393,
293 01 Mladá Boleslav, IČ 26440334, pohledávka ve výši 52.240,46 Kč, pohledávka oprávněného
z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 203 Ex 03066/14, věřitel žádá o zařazení do IV. skupiny
pohledávek dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., datum určující pořadí dnem zahájení exekuce
24.01.2014,

- podána dne 18.10.2021 na č.l. 87 - JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad
Přerov se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, pohledávka ve
výši 7.865,- Kč (203 Ex 03066/14), v části představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.630,-
Kč žádá věřitel o zařazení do VIII. skupiny pohledávek dle ust. § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř., datum
určující pořadí dnem podání přihlášky 18.10.2021, v části představující náhradu hotových výdajů ve
výši 4.235,- Kč žádá věřitel o zařazení do IV. skupiny pohledávek dle ust. § 337c odst. 1 písm. d)
o.s.ř., datum určující pořadí dnem zahájení exekuce 24.01.2014,

- podána dne 19.10.2021 na č.l. 88 - Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, Exekutorský úřad
Chomutov, se sídlem Revoluční 48, Chomutov, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (135 EX 21237/19),
v části představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč žádá věřitel o zařazení do VIII.
skupiny pohledávek dle  ust.  §  337c odst.  1  písm.  g)  o.s.ř.,  datum určující  pořadí  dnem podání
přihlášky 19.10.2021, v části představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235,- Kč žádá věřitel
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o zařazení do IV. skupiny pohledávek dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., datum určující pořadí
dnem zahájení exekuce 24.02.2016,

- podána dne 08.11.2021 na č.l. 93 - doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., IČO: 40660893, nar.
9.8.1970,  Týnská 12,  110 00 Praha 1,  pohledávka ve výši  135.857,35 Kč,  zajištěná pohledávka
exekutorským zástavním právem, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn.
167 EX 105072/13, věřitel žádá o zařazení do IV. skupiny pohledávek dle ust. § 337c odst. 1 písm.
d) o.s.ř., datum určující pořadí dnem zahájení exekuce 07.02.2013.

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:

- takové nejsou.

III. 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 23.11.2021

 JUDr. Igor Olma
 soudní exekutor

za správnost vyhotovení:

Mgr. Bc. Adam Válek
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem


