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PŘEDVOLÁNÍ
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Olomouci dne 15.7.2005, č.j. 47Nc6147/2005-8,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 8.9.2004, č.j.
61Ro 1509/2004-12 vydal Okresní soud v Olomouci k uspokojení pohledávky oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, reg. č. B 542 097 902, podnikající v České republice prostřednictvím
odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 15000
Praha Smíchov, IČO 03814742, zast. JUDr. Michaela Fuchsová, Ph.D., advokát, Voršilská 130/10, 11000 Praha, IČO
63629372, proti povinnému: Marcela Palmová, Nectava 9, 56943 Březinky, r.č. 575625/1919, v částce 17 241,00 Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

jednání o rozvrhu výtěžku dražby nemovitosti povinného
podle § 66 a § 69 e.ř. a § 337 a násl. o.s.ř.:
na den 24.9.2019 v 8:30 hod. do dražební síně
Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov.
Vaše účast u tohoto jednání není nezbytně nutná, pokud Vaše povinnosti splníte v souladu s § 336f
o.s.ř. a touto výzvou a Vaše nároky písemně vyčíslíte a doložíte listinami nejpozději ke dni rozvrhového jednání
(postup viz. níže), popř. pokud nehodláte uplatňovat žádné nároky na rozvrhovaný výtěžek dražby.
Vyšlete-li k jednání Vašeho zástupce, je třeba, aby oprávnění zastupovat Vás doložil soudnímu exekutorovi písemnou
plnou mocí, nemá-li ji již založenou ve spise, nebo není-li Vaším statutárním zástupcem.
Soudní exekutor zároveň vyzývá všechny věřitele, kteří přihlásili pohledávku do dražby a zároveň ještě nesplnili
povinnosti doložit listiny prokazující vykonatelnost pohledávky, zajištění zástavním právem nebo prokazující
skutečnosti rozhodné pro zařazení do skupiny nebo určení pořadí v rámci této skupiny, aby tyto skutečnosti doložili
nejpozději do skončení rozvrhového jednání.
Každý z věřitelů je povinen přesně vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání a uvést,
do jaké skupiny podle § 337c o.s.ř. patří a skutečnosti významné pro její pořadí, a to nejlépe písemně na základě
tohoto předvolání či nejpozději při rozvrhovém jednání. Zvlášť je při tom povinen vyčíslit jistinu, náklady řízení,
příslušenství pohledávky (úroky nebo poplatky z prodlení) za poslední 3 roky přede dnem rozvrhového jednání a zvlášť
za dobu delší tří let před rozvrhovým jednáním. Vyčíslení je nutno provést tak, aby bylo přezkoumatelné
(přepočítatelné).
Poučení: K pohledávkám věřitelů, kteří nedoložili listiny prokazující vykonatelnost pohledávky nebo její zajištění
zástavním právem, nebude přihlíženo.
U pohledávek, kde věřitel výslovně neuvede a nedoloží skutečnosti rozhodné pro zařazení do jiné skupiny anebo
nedoloží skutečnosti rozhodné pro určení výhodnějšího pořadí, bude exekutor vycházet při určení pořadí a skupiny jen
ze skutečností zjistitelných z exekučního spisu.
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nařizuje:

Věřitelům, kteří písemně nevyčíslili svou pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhu a současně nebudou přítomni
rozvrhovému jednání, stanoví zjištěnou výši.
Každý z věřitelů, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového
jednání a 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 soud podle údajů obsažených ve spisu.
Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena.
V rozvrhovém usnesení soudní exekutor rozhodne též o pohledávkách, které byly při rozvrhovém jednání popřeny co
do pravosti, výše, zařazení do skupiny nebo pořadí, jestliže lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u
pohledávek, na které ani zčásti podle skupin nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z rozdělované podstaty.
Ty, o jejichž námitkách nemohlo být rozhodnuto podle odstavce 1, soudní exekutor vyzve, aby do třiceti dnů od právní
moci rozvrhového usnesení podali návrh podle § 267a odst. 1, jestliže na sporné pohledávky připadá alespoň zčásti
úhrada z rozdělované podstaty; o částce připadající na sporné pohledávky soud rozhodne, že bude projednána při
dalším rozvrhovém jednání.
Každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí. K
námitkám osob, které se k rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by byly uplatněny a doloženy před
jednáním.
V návrhu podle § 267a odst. 1 o.s.ř. mohou být uplatněny jen skutečnosti, které byly uvedeny při rozvrhovém jednání.
V Přerově, dne 9.8.2019
Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

