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PŘEDVOLÁNÍ
k rozvrhovému jednání

V exekuční věci

oprávněné(ho):

O2  Czech  Republic  a.s.,  se  sídlem  Za  Brumlovkou  266/2,  Praha-Michle,  IČ:  60193336,  práv.  zast.
advokátem Kubištová Jana, JUDr., CSc., advokátka, se sídlem Trojská 69/112, Praha, PSČ: 171 00, IČ:
66229723,

proti povinné(mu): 

Purnoch Petr, bytem Sluneční náměstí 2580/13, Praha-Stodůlky, PSČ: 158 00,  dat. nar.: 23.01.1964, 

pro částku  ve výši  10.200,20 Kč,  úroky z prodl. ve výši 3.5% ročně z částky 10.200,20 Kč ode dne
12.12.2002 do zaplacení,  jakož i náklady exekuce,

Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00
Praha 10,

nařizuje rozvrhové jednání na den 22.04.2021 v     9.00 hodin  , které se koná
v sídle soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, Exekutorský úřad Praha 10.

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. Vaše účast není nutná. 

Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný
průkaz totožnosti.

Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.

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.

Poučení: V  případě  doručení  tohoto  elektronického  dokumentu  ve  formě  listinného  stejnopisu
vyhotoveného  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb  Vám bude  na  základě  Vaší
písemné  žádosti  tento  dokument  zaslán  v  elektronické  podobě  elektronickou  poštou  na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze 10 dne 19.03.2021

Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
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