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Výzva k vyčíslení přihlášených pohledávek  

 

 
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 
Domažlice, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Českém Krumlově ze 
dne 24.06.2014, č.j. 13 EXE 561/2014-12 dle rozsudku KS České Budějovice č.j. 13Cm 1445/2013-44 ze 
dne 27.03.2014, který nabyl právní moci dne 07.05.2014, vykonatelného dne 13.05.2014 a na základě 
pověření Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 25.02.2016, č.j. 13 EXE 286/2016-11 dle rozsudku 
KS České Budějovice č.j. 13Cm 822/2015-49 ze dne 06.11.2015, který nabyl právní moci dne 30.12.2015, 
vykonatelného dne 05.01.2016, ve věci oprávněného:  Společenství vlastníků domu Větřní 275, se sídlem 
Větřní 275, Větřní  382 11, IČ: 26046873, právní zástupce Mgr. Rudolf Mareš, advokát se sídlem Buková 
čp.103, Olešnice - Buková 374 01,  proti povinnému:  Petr Seltsam, bytem Na Vyhlídce čp.275, Větřní 
382 11, RČ:800730/1346, v souladu s § 336k odst. 1 o.s.ř., 
 
vyzývá všechny přihlášené věřitele do řízení prodejem nemovitých věcí povinného vedeným pod 
shora uvedenou spisovou značkou, aby do 15 dnů ode dne vyvěšení této výzvy vyčíslili svoje 
pohledávky ke dni konání dražby (ustanovení § 336k odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen 
o.s.ř.) za použití ustanovení § 52 odst. 1, 2 exekučního řádu (dále jen e.ř.).  
 
 
Dražba, při níž byl udělen příklep, se konala dne 11. 5. 2017. 
 
 
Řádně vyčíslená pohledávka musí obsahovat údaj o celkové výši přihlášené pohledávky (vyčíslené ke dni 
konání dražby s udělením příklepu), jakožto i údaje o struktuře přihlášené pohledávky, tj. uvedení 
- výše přihlašované jistiny, 
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení celkem ke dni konání dražby, 
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení za poslední tři roky před dražebním jednáním, 
- výše úroků, úroků z prodlení nebo poplatků z prodlení starších tří let před dražebním jednáním, 
- výše dalšího příslušenství, případně nákladů řízení. 
 
 
 
V Domažlicích dne 16. 5. 2017 
 
       Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor 
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