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Oznámení o přihlášených pohledávkách 

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Obvodním soudem pro Prahu 8 dne 19.11.2019
č.j. 15 EXE 6032/2019-20, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8
ze dne  28.03.2018 č.j.  28 C 278/2014-193  a pravomocného a vykonatelného  rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 8 ze dne 12.09.2018  č.j. 28 C 278/2014-214 a pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu
v Praze, pracoviště Spálená ze dne 22.05.2019  č.j. 72 Co 31,32/2019- 250

proti povinné(mu): Karel Oulehle
bytem K Větrolamu 249/24, Praha, PSČ: 181 00, RČ: 720910/0239,
práv. zast. advokátem JUDr. David Černý, advokát, se sídlem Nad Šutkou 1811/12, 
PRAHA 8, PSČ: 182 00, IČ: 66250200

na návrh oprávněné(ho): Robert Oulehle
bytem K větrolamu 669/26, Praha, PSČ: 181 00, RČ: 760306/0421,
práv. zast. advokátem Mgr. Luis Velázquez, advokát, se sídlem Na Kozačce 1212/4, 
Praha2, Vinohrady, PSČ: 120 00, IČ: 66237874

k vymožení povinnosti rozdělení společné věci a 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, 2 e.ř.) 

I. Seznam přihlášených pohledávek:    

Nebyly přihlášeny žádné pohledávky.

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:  

Nebyly odmítnuty žádné přihlášky.

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

Žádný věřitel 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 07. 09. 2021                                          

zemanova
Zvýraznění

zemanova
Zvýraznění



                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

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

                                                                          otisk úředního razítka

Upozornění: 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.
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