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č.j.  132 EX  905/19-102

Výzva přihlášeným věřitelům

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,

tímto vyzývá ve smyslu ust. § 336k odst. 1 o.s.ř. přihlášené věřitele, aby do 15-ti dnů od vyvěšení této

výzvy vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 07. 09. 2021.

V Praze dne 07.09. 2021                                          

                        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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