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Č.j. 162 EX 481/17-40

Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor Mgr. Pavel Ender, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, 702
00 Ostrava, pověřený k provedení exekuce pověřením Okresního soudu v Prostějově ze dne
11.09.2017 č.j. 24 EXE 1476/2017-13, vydaným podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Prostějově, č.j. 8 C 432/2016-49 ze dne 14.06.2016, ve věci

oprávněného:
Společenství vlastníků jednotek Vítězná 47 a 49, Karlovy Vary, Vítězná 3/49, Karlovy Vary, PSČ:
360 01, IČ: 71178953, práv.zást: JUDr. Denisa Neumannová, advokátka, Jateční 2121/6, Karlovy
Vary, PSČ:360 01
proti
povinnému:
Bedřich Britta, Ludmírov č.p. 104, Ludmírov, PSČ:798 55

oznamuje v souladu s ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř., o kterých
přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení prodejem
nemovitých věcí povinného vedeným pod shora uvedenou spisovou značkou.
Dne 29.11.2018 se konala první dražba nemovitých věcí povinného, a to:

I.
II.

přihlášené pohledávky, o nichž soudní exekutor rozhodne v rozvrhu: soudní exekutor
neeviduje žádné přihlášené pohledávky
přihlášky, které byly odmítnuty: soudní exekutor takové přihlášky neeviduje

III.

přihlášky, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, zda budou odmítnuty: soudní exekutor
takové přihlášky neeviduje.

Poučení: Přihlášení věřitelé se poučují o tom, že mohou jako další věřitelé a 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 se nepřihlíží (ust. § 336b odst. 4, písm. b) o.s.ř. za použití ust. § 52 odst.
1, 2 e.ř.).
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 o.s.ř. za použití ust. § 52
odst. 1, 2 e.ř.).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení doposud nerozhodl o některé
přihlášce podle § 336f odst. 4 o.s.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz.
oddíl III. tohoto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní
exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách
soud 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.

V Ostravě dne 30.11.2018
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