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PŘEDVOLÁNÍ

Ve věci exekuce vedené pod sp. zn. 174 EX 174/12, nařízené usnesením č.j.: 1 Nc 2739/2004-5, které 
vydal  Okresní  soud  Praha-západ ve  výši  7 250,00 Kč s  příslušenstvím ve  prospěch oprávněného: 
BOŘEK MASNER, Kamýk nad Vltavou 2, 26263, Kamýk nad Vltavou, r.č.490412/101, zast. JUDr. 
Vladimír  Kyselák,  advokát,  Zahradnická  140,  26101,  Příbram  III a  v  neprospěch  povinného: 
MILOSLAV ZOBÁNEK, V násadách č.ev. 194, 25203, Řitka, nar.29.03.1953

nařizuje soudní  exekutor  rozvrhové jednání na den 3.3.2021 v 11,20 hod.,  které  se  koná na 
adrese: Evropská 663/132, 160 00, Praha 6.

K tomuto jednání jste předvolán(a). 

Nedostavíte-li  se a ani  včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení  jednání  (o důvodnosti 
žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve 
Vaší nepřítomnosti.

Účast na rozvrhovém jednání není nutná.

Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě  
jiný průkaz totožnosti.

Jste-li  zaměstnán(a),  oznamte svému zaměstnavateli,  že jste předvolán(a).  Máte právo, aby 
Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.

Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a 
její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro 
její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a  
jejich  skupinu  a  pořadí  uvede  soudní  exekutor  podle  údajů  uvedených  ve  spisu.  Po  skončení 
rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena 
(§ 337b odst. 2 o.s.ř.).

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské 
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu 
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a 
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Oprávněný
Povinný
Vydražitel
Přihlášení věřitelé



Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je 
vyčíslit  tak,  aby bylo zřejmé,  v jaké výši  vznikly v době posledních tří  let  před rozvrhovým 
jednáním a v jaké výši dříve.

 V Praze dne 8.2.2021
                                     

otisk razítka
Mgr. Dušan Šnaider, v.r.

soudní exekutor
Za správnost:
Vladimíra Ondráčková
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