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soudní exekutor Mgr. Jan Šticha

Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, IČ: 72014598, Tel: 379 486 082, E-mail: podatelna@exekutorurad.cz, IDds: 99hubct

ČJ.: 165 EX 00838/13-320

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 Domažlice
pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Domažlicích ze dne 20.03.2013, č.j. 7
EXE 771/2013-18, které nabylo právní moci dne 16.07.2013, na základě vykonatelného rozsudku Okresního
soudu v Domažlicích č. j. 12 C 45/2011-35 ze dne 28.06.2011, který nabyl právní moci dne 19.08.2011,
vykonatelného dne 23.08.2011 a rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č. j. 6 C 7/2011-21 ze dne
06.04.2011, který nabyl právní moci dne 20.05.2011, vykonatelného dne 21.07.2011 a rozsudku Okresního
soudu v Domažlicích č. j. 12 C 362/2012-38 ze dne 14.11.2012, který nabyl právní moci dne 15.12.2012,
vykonatelného dne 31.12.2012 ve věci oprávněného: Město Domažlice, náměstí Míru čp.1, 344 01 Domažlice Město, IČ: 00253316, práv. zast. Mgr. Jiřina Endrštová, advokát se sídlem Poštovní čp.18, 269 01 Rakovník Rakovník I proti povinným: 1) Jana Pavlíčková, bytem náměstí Míru čp.1, Domažlice - Město 344 01, nar.
5.4.1973, 2) Petr Pavlíček, bytem náměstí Míru čp.1, Domažlice - Město 344 01, nar. 23.9.1973, k uspokojení
pohledávky oprávněného v částce 92 008,00 Kč s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
oznamuje v souladu s ustanovením § 336p odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) za
použití ustanovení § 52 exekučního řádu (dále jen e.ř.), o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne
v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého v řízení prodejem nemovitých věcí povinného vedeným pod
shora uvedenou spisovou značkou.
I. Seznam přihlášených pohledávek:
Přihlášený věřitel
Oprávněný Město Domažlice
T-Mobile Czech Republic a.s.
ČEZ Prodej, a.s.
Česká spořitelna a.s.
Město Domažlice
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, ÚP
Domažlice
Generali Česká pojišťovna a.s.
Soudní exekutor JUDr. Miloslav
Zwiefelhofer, Exekutorský úřad
Praha 3
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha,
Exekutorský úřad Domažlice
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika,
LL.M., Exekutorský úřad Klatovy
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš,
LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice
Soudní exekutor JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad
Praha 5

Výše
pohledávky v
Kč
231 143,10
4 896,28
38 970,7
23 411,48
8 986,29
399

Skupina

Pořadí

§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. f)

8.3.2013
2.9.2015
5.2.2016
4.10.2018
24.6.2019
12.6.2020

4 855,49
a) 4 235
b) 3 630

§ 337c odst. 1. písm. h)
§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. h)

27.9.2017
a) 02.09.2015
b) 02.09.2015

c) 4 235
d) 2 420
7 865

§ 337c odst. 1. písm. d)
§ 337c odst. 1. písm. h)
§ 337c odst. 1. písm. h)

c) 24.06.2019
d) 24.06.2019
16.6.2020

8 228

§ 337c odst. 1. písm. h)

25.6.2020

7 865

§ 337c odst. 1. písm. h)

29.6.2020

II. Seznam odmítnutých přihlášených pohledávek:
Soudní exekutor takové přihlášky neeviduje.

III. Seznam přihlášených pohledávek, o kterých soudní exekutor dosud nerozhodl, zda je odmítne:
Soudní exekutor takové přihlášky neeviduje.

P o u č e n í:
Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání.
K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo (ust. § 336b odst. 4, písm. b)
o.s.ř. za použití ust. § 52 e.ř.).
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se
přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel
odpovídá za škodu tím způsobenou (ust. § 336f odst. 5 o.s.ř. za použití ust. § 52 e.ř.).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust.
336f odst. 4 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně
(viz. oddíl III. shora). Nebude-li dle ust. § 336p odst. 2 o.s.ř. přihláška pohledávky poté odmítnuta,
zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž
pohledávkách soudní exekutor 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 Domažlicích dne 23. 7. 2020
Mgr. Jan Šticha,
soudní exekutor

