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OZNÁMENÍ  O  PŘIHLÁŠENÝCH  POHLEDÁVKÁCH  
 
 Soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad v Hradci Králové se sídlem 
U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové, pověřený k vedení exekuce na základě pověření, které vydal 
Okresní soud v Šumperku č.j. 14 EXE 503/2019-12, ze dne 3.6.2019 ve věci oprávněného: HPI - 
CZ, spol. s r.o., Na Brně 2079, 500 06  Hradec Králové, IČ:63219611, zast. Mgr. Šimonem 
Slezákem, advokátem, Ulrichovo náměstí 737, 500 02  Hradec Králové proti povinnému:  REVIA s. 
r. o., Krenišovská 560, 788 13  Vikýřovice, IČ:25858769  pro 26 912,00 Kč s příslušenstvím 
 

o z n a m u j e 
 
 v souladu s ust. § 52 ve spojení s § 69 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád  a 336p odst. 1 a 
2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále o.s.ř.), že do exekuce byly přihlášeny 
následující  pohledávky, o nich soudní exekutor rozhodne v rozvrhu: 
 
I. Seznam přihlášených pohledávek:  
 
věřitel: Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor, Dvořákova 22/32, 779 00 Olomouc  
výše pohledávky: 4.235  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.d / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  24.7.2019 
 
věřitel: Mgr. Jan Svoboda, soudní exekutor, Dvořákova 22/32, 779 00 Olomouc  
výše pohledávky: 2.420  Kč,  
skupina:  (§ 337c odst. 1, písm.h / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  13.11.2019 
 
věřitel: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Ostrava,  
Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava  
výše pohledávky: 47.077  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.d / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině: 24.7.2019  
 
věřitel: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc,  
výše pohledávky: 107.649  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.d / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  11.1.2019 
 
věřitel: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc,  
výše pohledávky: 19.068  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.d / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  8.4.2019 



 
věřitel: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc,  
výše pohledávky: 20.301,69  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.d / o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  14.5.2019 
 
věřitel: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc,  
výše pohledávky: 20.144  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm.f / o.s.ř.) 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  22.11.2019 
 
věřitel: OSSZ Šumperk, 17. listopadu 556/19, 787 01 Šumperk  
výše pohledávky: 46.646  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm. d/ o.s.ř.) 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  8.11.2018 
 
věřitel: OSSZ Šumperk, 17. listopadu 556/19, 787 01 Šumperk  
výše pohledávky: 45.425  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm. d/ o.s.ř.) 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  6.2.2019 
 
věřitel: OSSZ Šumperk, 17. listopadu 556/19, 787 01 Šumperk  
výše pohledávky: 66.220  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm. d/ o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  4.6.2019 
 
věřitel: OSSZ Šumperk, 17. listopadu 556/19, 787 01 Šumperk  
výše pohledávky: 53.103  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm. d/ o.s.ř. 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:3.9.2019 
 
věřitel: OSSZ Šumperk, 17. listopadu 556/19, 787 01 Šumperk  
výše pohledávky: 26.993  Kč,  
skupina:   § 337c odst. 1, písm. d/ o.s.ř.) 
datum rozhodné pro pořadí ve skupině:  6.11.2019 
 
 
II.  Seznam odmítnutých pohledávek:  
 
Žádná přihláška nebyla odmítnuta 
 
III.  Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor doposud nerozhodl, zda je 
odmítne: 
  
Žádná přihláška nezůstala nerozhodnuta. 

 
P o u č e n í:  Soudní exekutor upozorňuje přihlášené věřitele, že mohou popřít přihlášené 
pohledávky co do jejich pravosti, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů od 
zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo 
nařízené jednání. K námitkám a žádostem o jednání učiněným později, se nepřihlíží.  
 



 Věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se 
přihlášek, ke kterým došlo po jejich doručení soudnímu exekutorovi. při neoznámení věřitel 
odpovídá za škodu tím způsobenou.  
 
V Hradci Králové dne 17.12.2019  
        JUDr. Marcela Dvořáčková 

            soudní exekutor, v. r.  
 
 


