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PŘEDVOLÁNÍ
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., se sídlem Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek, zástupce soudního exekutora JUDr.
Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, pověřený provedením exekuce na základě usnesení
Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12. 8. 2008, č.j. 32 Nc 9628/2008-6, které nabylo právní moci dne 17. 12. 2008, kterým byla nařízena
exekuce podle platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 39 Sm15/2003-20 ze dne 4.12.2003, rozsudku Krajského soudu v
Hradci Králové č.j. 39 Cm 81/20047-180 ze dne 19.7.2006 a rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 104/2008-301 ze dne 12.6.2008, v
právní věci
oprávněného:

Ing. Zdeněk Bilan, nar. 04.07.1968, Slavíčkova čp. 2345 / čo. 19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
zast. JUDr. Pavel Nastis, advokát, Sokolská třída čp.936 / čo.21, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 500 000,00 Kč, úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 500 000,00 Kč od 27. 4. 2000 do zaplacení,
odměna ze směnečného peníze 1 666,50 Kč, náklady předcházejícího řízení 26 882,00 Kč, a náklady této exekuce
proti povinnému:

Za účasti manžela
povinného:

Martin Lédr, nar. 14.06.1970, trvalý pobyt na území České republiky ukončen (poslední adresa trvalého pobytu:
Jana Masaryka čp.1365 / čo.1365, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové),
zast. opatrovník JUDr. Anton Ondrák, Brandlova čp. 261 / čo. 3, 500 03 Hradec Králové,
Lenka Lédrová, nar. 09.05.1972, trvalý pobyt na území České republiky ukončen (poslední adresa trvalého
pobytu: Na Občinách 1809/1a, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové),
zast. opatrovník JUDr. Anton Ondrák, Brandlova čp. 261 / čo. 3, 500 03 Hradec Králové,

o rozvrhu nejvyššího podání

ROZHODL TAKTO

nařizuje se jednání o rozvrhu rozdělované podstaty (výtěžku dražby) na den
09.10.2019 v 14:30 hod.
s místem konání v sídle Exekutorského úřadu v Frýdek-Místek, Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek.

K tomuto jednání jste předvolán. Vaše účast na jednání však není nutná.
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.
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, který bude přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání a
uvést, do jaké skupiny patří a skutečnosti důležité pro její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů, kteří nebudou přítomni jednání, vyčíslí
ke dni rozvrhového jednání soudní exekutor, včetně skupiny a pořadí, a to podle obsahu spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze
přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena.
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.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
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