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PŘ ED VOLÁ N Í

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 Zlín dne 16.02.2011 č.j. 22
EXE 315/2011 -  12,  na  základě  pravomocného a vykonatelného  platební  rozkaz Krajského soudu v Brně  ze dne
15.08.2001 č.j. 4 Ro 340/2001-17 

proti povinné(mu): Emilie Glasová,
bytem Náměstí Míru č.p. 12, Zlín, PSČ: 760 01,  dat. nar.: 09.06.1962

na návrh oprávněné(ho): ČSOB, a.s.
se sídlem Radlická 150/333, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 10.005,12 Kč a její příslušenství, tj. úroky
z prodl. ve výši 15% ročně z částky 10.005,12 Kč ode dne 21.12.1999 do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši
500,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,  

nařizuje rozvrhové jednání

na den 13. 10. 2021 v 10:00 hod. v sídle podepsaného soudního exekutora. 

K tomuto jednání  se předvolává: oprávněný,  povinný, vydražitel  a osoby, které podaly přihlášku,  ledaže by jejich
přihláška  byla  odmítnuta,  a  dále  osoby,  o  nichž  je  známo,  že  v jejich  prospěch  váznou  na  nemovitosti  závady
s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou. 

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 soud
podle údajů uvedených ve 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.

VAŠE ÚČAST NENÍ NEZBYTNÁ! 

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

V Praze dne 13.09.2021

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

                                                                           otisk úředního razítka
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