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OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH
POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutorka Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M., Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Bezová č.p.
1658/1, Praha, 147 00pověřená vedením exekuce na základě pověření vydaného Okresním soudem v Sokolově
č.j. 28 EXE 2696/2021-13 ze dne 04.10.2021, nařízené podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Sokolově č.j. 34 C 36/2017 - 33 ze dne 19.05.2017 (dále jen „exekuční titul“)
na návrh oprávněného:

KRESTA, s.r.o.
se sídlem Slovenská 1085/1a, Ostrava, IČ: 25366297

proti povinnému:

Jana Kandlerová
bytem Chranišov č.p. 105, Nové Sedlo, RČ: 515703/119
pro 106.920,- Kč s příslušenstvím
oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení nepřihlásili věřitelé žádné pohledávky do řízení.
Poučení: Přihlášeni věřitelé se poučují o tom, že 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 zveřejňování 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 odst. 1, 2 e.ř.).
Přihlášeni 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 §52 odst. 1, 2 e.ř.).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce dle ost. § 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 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 Praze dne 27.09.2022

Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2
Za správnost vyhotovení:

