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č.j.  132 EX  2111/14-102

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem v Hradci Králové dne
23.06.2014 č.j.  31 EXE 2550/2014-7, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Hradci Králové ze dne 30.01.2013 č.j. 14C 386/2012-13 

proti povinné(mu): Jana Zotrijová
bytem Československé armády 408/51, Hradec Králové, PSČ: 500 03, RČ: 516224/378

na návrh oprávněné(ho): GENOR Finance s.r.o.
se sídlem Zdařilá 817/8, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 64051561,
práv. zast. Mgr. Filip Mařík, advokát, se sídlem Mikulášská tř. 9, Plzeň, PSČ: 326 00, IČ: 
66257361

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  1.015,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodl. ve výši 7.75% ročně z částky 1.015,- Kč ode dne 01.10.2011 do zaplacení, náklady nalézacího
řízení ve výši 2.754,15 Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce, 

oznamuje

přihlášené  pohledávky,  o  kterých  rozhodne  v rozvrhu  nejvyššího  podání  dosaženého  v řízení  prodejem

nemovitých věcí povinného (§ 336p odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1 a 2 ex. řádu).

I. Seznam přihlášených pohledávek:  

a) Věřitel Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště  Hradec Králové, přihlásil

svou  pohledávku  dle  výkazu  nedoplatků  č.j.  157252/23/2701-80541-609442  ze  dne  7.2.2023,

pohledávka ve výši 2.095,- Kč. Věřitel žádá o zaplacení pohledávky, když se jedná o pohledávku

šesté skupiny, pořadí se řídí datem podání přihlášky (7.2.2023).

b) Věřitel MUDr. Eva Vodičková přihlásila svou pohledávku ve výši 241.590,- Kč dle exekučního

titulu – rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 16.7.2015 č.j. 18 C 53/2015-19. Věřitel

žádá o zaplacení  pohledávky, když se jedná o pohledávku osmé skupiny,  pořadí  se řídí  datem

podání přihlášky (29.10.2019).

c) Věřitel Český inkasní kapitál, a.s. přihlásil svou pohledávku ve výši 7.388,51,- Kč. Věřitel žádá

o zaplacení pohledávky, když se jedná o pohledávku osmé skupiny, pořadí se řídí datem podání

přihlášky (4.10.2019).

d) Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, přihlásil svou pohledávku ve výši 7.865,- Kč

(řízení č.j. 081 EX 43171/10). Věřitel žádá o zaplacení pohledávky, když se jedná o pohledávku

osmé skupiny, pořadí se řídí datem zahájení ex. řízení (16.11.2010).
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e) Věřitel Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor, přihlásil svou pohledávku ve výši 7.865,- Kč

plynoucí z nákladů pověřeného soudního exekutora v řízení č.j. 194 EX 235/16-48. Věřitel žádá o

zaplacení pohledávky, když se jedná o pohledávku osmé skupiny, pořadí se řídí datem zahájení ex.

řízení (23.2.2016).

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:  

Nebyly odmítnuty žádné přihlášky.

III. Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor dosud nerozhodl, zda je odmítne:  

Žádný z věřitelů nebyl vyzván k opravě přihlášky. 

Poučení:  Oprávněný, ti,  kdo přistoupili  jako další  oprávnění,  a další  věřitelé a povinný, mohou
popřít přihlášené pohledávky
co  do  jejich  pravosti,  výše,  zařazení  do  skupin  a  pořadí,  a  to  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne
zveřejnění oznámení podle ust. §
336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno
jednání. K námitkám a
žádosti  učiněným  později  se  nepřihlíží.  Věřitel  je  povinen  bezodkladně  oznámit  soudnímu
exekutorovi změny týkající se
přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručen soudnímu exekutorovi.  Při neoznámení odpovídá za
škodu tím způsobenou.
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění oznámení doposud nerozhodl o některé přihlášce podle § 336f
odst. 4 o.s.ř., uvede tuto
skutečnost v oznámení samostatně (výrok III.  tohoto oznámení).  Nebude-li  přihláška pohledávky
poté odmítnuta, zašle soud
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 Praze dne  09.03.2023                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

                                                                          otisk úředního razítka
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