Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor
Školská 695/38, 110 00 Praha 1
tel. + 420 277 277 920, e-mail: podatelna@eupraha4.cz, ID datové schránky: mupep9r
číslo účtu: 4200477215/6800, jenž je vedený u SBERBANK CZ, a.s., var.symbol: 333119

č. j. 189 EX 3331/19-30
zn. oprávněného: 0110971290
Původní č.j. 53 EX 4231/05
V exekuční věci
oprávněného:

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ:
60193336, práv.zást: JUDr. Jana Kubištová, CSc., advokát, Trojská 69/112,
Praha-Troja, PSČ:171 00

proti povinnému:

Karel Kniezek, Smilovice č.p. 13, Smilovice, PSČ: 739 55, dat.nar. 02.07.1958,
IČ: 65178378

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
12.787,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce

Věc: PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, nařizuje

rozvrhové jednání na den 5.1.2022 v 10.30 hodin,
které se koná v sídle Exekutorského úřadu, na adrese Školská 695/38, 110 00 Praha 1.
K tomuto jednání jste předvolán(a).
Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti
žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o
rozvrhu ve Vaší nepřítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný
průkaz totožnosti.
VAŠE OSOBNÍ ÚČAST NA ROZVRHOVÉM JEDNÁNÍ NENÍ NUTNÁ!!!
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 soudní exekutor podle údajů
uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a
jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena (§ 337b odst. 2 o.s.ř.).
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.

P o u č e n í:

Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o
písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez
těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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.

V Praze dne 02.12.2021
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

