Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková

Soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková

tel: 495 523 205, 495 523 208, U Soudu 276, Hradec Králové, 500 03
e-mail: judr.dvorackova@seznam.cz; datová schránka ID: gj8g8c6
Sp. zn. 19 EX 458/17

VÝZVA K VYČÍSLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Hradci Králové JUDr. Marcela Dvořáčková,
pověřená vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku, č.j.
26 EXE 7515/2017-8 ze dne 28.11.2017, k uspokojení pohledávky 25 731,00 Kč s příslušenstvím
oprávněného: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s. , Boženy Němcové 711/IV, 503 51 Chlumec
nad Cidlinou, IČ:48173193, zast. JUDr. Jiřím Slezákem, advokátem, Ulrichovo nám. 737, 500 02
Hradec Králové
proti povinnému: ONO best s. r. o., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek - Místek, IČ:29395909
v souladu s ustanovením § 336k odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve
znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád ve
znění pozdějších předpisů
vyzývá

v ě ř i t e l e,

kteří se přihlásili do exekuce prodejem nemovitých věcí povinného sp. zn. 19 EX 458/17,
aby ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení této výzvy vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby,
která se uskutečnila dne 14.5.2019

Přihlášený věřitel je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni konání
dražby (neučinil-li tak již ve své přihlášce pohledávky dle § 336f o.s.ř.). Ve vyčíslení uvede
celkovou výši přihlášené pohledávky s příslušenstvím ke dni konání dražby a údaje o struktuře
přihlášené částky: výše jistiny, úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení (z toho kolik
přirostlo za poslední tři roky před dražbou a kolik je starších třech let), dalšího příslušenství,
nákladů řízení). K nevyčíslené části pohledávky nebo jejího příslušenství nelze přihlédnout.
Přihlášený věřitel uvede, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí.

V Hradci Králové dne 14.5.2019
JUDr. Marcela Dvořáčková
soudní exekutor, v. r.

