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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 Praha - západ dne
23.07.2004 č.j.  1 Nc 2765/2004-11, na základě pravomocného a vykonatelného  rozhodnutí Okresního soudu
Praha - západ ze dne 03.12.2003 č.j. 6 C 1776/2003-35 

proti povinné(mu): 1/ Aneta Maštalířová
bytem Kytín č.p. 65, Kytín, PSČ: 252 10, RČ: 715726/1111;
2/ Zdeňka Strejčková
bytem Kytín č.p. 179, Kytín, PSČ: 252 10, RČ: 755606/0017

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 118.231,79 Kč a její příslušenství,
tj. úroky z prodl. ve výši 10% ročně z částky 96.317,19 Kč ode dne 10.07.2003 do zaplacení, úroky z prodl. ve
výši 14% ročně z částky 71.510,96 Kč ode dne 10.07.2003 do zaplacení a povinnosti povinného zaplatit náklady
exekuce, 

oznamuje 

přihlášené  pohledávky,  o  kterých  rozhodne  v rozvrhu  nejvyššího  podání  dosaženého  v řízení  prodejem
nemovitých věcí povinného (ust. § 336p odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř.)

I. Seznam přihlášených pohledávek:  

a) Oprávněný:  ČSOB, a.s.,  se sídlem Radlická 150/333, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350
přihlásil  svou pohledávku k jejímuž vymožení  byla tato exekuce  na  základě  exekučního titulu –
pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu Praha – západ ze dne 03. 12. 2003 č.j. 6
C  1776/2003-35,  nařízena.  Tuto  svou  pohledávku  oprávněný  vyčíslil  ke  dni  dražby  částkou
310.152,89 Kč. Oprávněný žádá o zaplacení své pohledávky.
Jedná se o pohledávku třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí je v rámci
skupiny rozhodné datum zahájení exekučního řízení (22. 07. 2004) ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a)
o.s.ř.

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:   

Nebyly odmítnuty žádné přihlášky. 

III. Seznam  přihlášených  pohledávek,  o  kterých  soudní  exekutor  doposud  nerozhodl,  zda  jej  
odmítne:

b) Přihlášený věřitel: Apston Capital Ltd., IČ 408579, se sídlem 4th Floor, Hanover Building,
Windmill Lane, Dublin 2, zastoupen: Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Koliště 55,
602 00 Brno svou pohledávku přiznanou na základě rozsudku č. j.  6 C 1875/2004-26 ze dne 10. 11.
2005 vydaného Okresním soudem Praha-západ,  který  nabyl  právní  moci  dne  07.  02.  2006 a  je
vykonatelný. Pohledávka je zajištěna zástavním právem. Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce.
Skupina a pořadí pohledávky, které by oprávněný z přerušené exekuce měl v jím vedené exekuci, mu
zůstává v dříve nařízené exekuci ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví
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pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, při rozvrhu rozdělované podstaty
zachováno. Pro pořadí pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. d) o.s.ř. rozhodující den
vzniku zástavního práva. Přihlášený věřitel požádal o zaplacení své pohledávky. 
Jedná  se  o  pohledávku  třetí  skupiny ve  smyslu  §  337c odst.  1  písm.  c)  o.s.ř.  Pro  pořadí  této
pohledávky je v rámci skupiny rozhodné den vzniku zástavního práva ve smyslu § 337c odst. 5 písm.
d) o.s.ř. Přihlášený věřitel byl požádán o opravu své 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.

V Praze dne 09.09.2021                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

Za správnost:  Mgr. Jana Holečková
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem                                                                

                                                                          otisk úředního razítka
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