
č.j.: 174 EX 85/18-231 
č.o.: / 

Oznámení o přihlášených pohledávkách 

V exekuční věci vedené pod sp. zn.: 174 EX 85/18 na základě exekučního titulu, kterým je notářský 
zápis č.j. NZ 605/2017, N 488/2017, který vydal Mgr. Petr Duda - notář dne 10.11.2017 a který se stal 
pravomocným dne 10.11.2017 a vykonatelným dne 20.11.2017 a na základě: pověření Okresní soud v 
Litoměřicích, č.j. 31 EXE 5635/2018-16, ze dne 09.02.2018, o vymožení pohledávky oprávněného 
FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14, 17000, Praha 7, IČ 27245039, zast. JUDr. Petr Voříšek Ph.D., 
LL.M, advokát, Přístavní 321/14, 17000, Praha 7 proti povinnému 1. AGRICERES s.r.o., Medová 
316, 41185, Horní Beřkovice, IČ 62959646, 2. JAN HAUPTVOGEL, Medová 316, 41185, Horní 
Beřkovice, nar.11.07.1979, IČ 01965468, ve smyslu ustanovení § 336p odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“). 

 

Dražební jednání bylo nařízení usnesením č.j. 174 EX 85/18-176, ze dne 9.4.2019. 

Předmětem dražby byl následující spoluvlastnický podíl Jana Hauptvogela o velikosti ½ na nemovité 
věci: 
 

 

 
Soudní exekutor oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení přihlásili věřitelé do řízení 
následující pohledávky: 
 
a) Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu: 
 
1) Ing. Vladimír Čmejla, nar. 8.8.1959, bytem Dolní Beřkovice, Dolní hájek 284, práv. zast. JUDr. 
Radoslavem Bolfem, advokátem, se  sídlem AK Mělník, Zádušní 2590/2, pro částku ve výši 610.000,- 
Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 946.619,43 Kč. 
Pohledávka vznikla na základě notářského zápisu Mgr. Petra Oulíka, notáře v Mělníku, č.j. NZ 
824/2018 ze dne 11.12.2018. Jedná se o pohledávku 6. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 
písm. g) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 30.4.2019, tedy dnem 
doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. 
 
2) Jiří Feix, IČ: 05270839, se sídlem Dolní Beřkovice, Klášterní 38, , práv. zast. JUDr. Radoslavem 
Bolfem, advokátem, se  sídlem AK Mělník, Zádušní 2590/2, pro částku ve výši 2.901.712,- Kč 
s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 3.047.671,58 Kč. Pohledávka 
vznikla na základě notářského zápisu Mgr. Petra Oulíka, notáře v Mělníku, č.j. NZ 599/2018 ze dne 
2.10.2018. Jedná se o pohledávku 6. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. 
V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dnem 30.4.2019, tedy dnem doručení přihlášky 
soudnímu exekutorovi. 



 
3) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, pro částku ve výši 
2.151.996,89 Kč s příslušenstvím. Ke dni konání dražby činí nárok přihlášeného věřitele 2.178.049,09 
Kč. Pohledávka vznikla na základě Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0099007919922 ze dne 
5.3.2014 a Smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 0050708241993 ze dne 1.10.2008. Jedná se o 
pohledávku 4. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. V rámci skupiny se řídí 
pořadí přihlášené pohledávky dnem 5.3.2014 a 2.10.2008, tedy dnem zápisu zástavního práva do 
katastru nemovitostí. 
 
b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 4 o.s.ř. 
 
1) Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se sídlem Mělník, 
Havlíčkova 329, pro částku ve výši 6.655,- Kč. Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě 
nákladů exekuce ze dne 24.4.2019, č.j. 031EX 1152/18-109. K přihlášce nebyly připojeny listiny 
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, 
když věřitele nedoložil pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce. 
 
2) Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se sídlem Mělník, 
Havlíčkova 329, pro částku ve výši 6.655,- Kč. Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě 
nákladů exekuce ze dne 24.4.2019, č.j. 031EX 10/19-97. K přihlášce nebyly připojeny listiny 
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, 
když věřitele nedoložil pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce. 
 
3) Jiří Feix, IČ: 05270839, se sídlem Dolní Beřkovice, Klášterní 38, , práv. zast. JUDr. Radoslavem 
Bolfem, advokátem, se  sídlem AK Mělník, Zádušní 2590/2, pro částku ve výši 24.853,- Kč. 
Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 24.4.2019, č.j. 031EX 
1152/18-109. K přihlášce nebyly připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, 
nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, když věřitele nedoložil pravomocný příkaz k úhradě 
nákladů exekuce. 
 
4) Ing. Vladimír Čmejla, nar. 8.8.1959, bytem Dolní Beřkovice, Dolní hájek 284, práv. zast. JUDr. 
Radoslavem Bolfem, advokátem, se  sídlem AK Mělník, Zádušní 2590/2, pro částku ve výši 14.980,- 
Kč. Pohledávka vznikla na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 24.4.2019, č.j. 031EX 
10/19-97. K přihlášce nebyly připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, nebo o 
pohledávku zajištěnou zástavním právem, když věřitele nedoložil pravomocný příkaz k úhradě 
nákladů exekuce. 
 
 
c) Přihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 336f odst. 4. o.s.ř. 
 

- nejsou evidovány 
 
 
Soudní exekutor tímto vyzývá všechny přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od vyvěšení této výzvy 

vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 23.5.2019. 
 
 
Poučení: Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, další věřitelé a povinný mohou 
popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději 
do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení dle §336p odst. 1, nebo v téže lhůtě žádat, aby 
k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a k žádosti o jednání učiněným 
později se nepřihlíží. 
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudu změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím 
doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. 
Nebude-li přihláška pohledávky uvedená v části c) oznámení o přihláškách odmítnuta, zašle soudní 
exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní 
exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky. Do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení mohou oprávněný, povinný a všichni přihlášení věřitelé popřít 



pohledávku co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo požádat, aby k rozvržení 
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se 
nepřihlíží. 
 
 
 
V Praze dne 27.5.2019            
 
 

 
Mgr. Dušan Šnaider, v.r. 

soudní exekutor 
 

 
Za správnost: 
Vladimíra Ondráčková 
 

 


