č.j. 017 EX 900/16-197

OZNÁMENÍ
o přihlášených pohledávkách
ve smyslu § 336p odst. 1 OSŘ
spis. zn. 017 EX 900/16-197
dne 12.12.2018
ve věci exekuce
ve věci oprávněného:

proti povinnému:

B2 Kapital Czech Republic s.r.o., se sídlem Rybná 682/14,
Praha, IČ: 04191536, práv. zast. advokátem JUDr. Tomáš
Ptáček, advokát, se sídlem Loretánské náměstí 109/3,
Praha 1, PSČ: 118 00, IČ: 70485739
ROSS CZ s.r.o., se sídlem Riegrova 123, Libochovice, PSČ:
411 17, IČ: 25015125

Datum konání dražby:
12.12.2018
Datum zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce exekutora: 12.12.2018
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Tábor oznamuje, že ve shora
uvedené věci byly podány následující přihlášky. O těchto pohledávkách bude
rozhodnuto v rozvrhu.
Tito věřitelé se zároveň poučují, že nejpozději do patnácti dnů od zveřejnění tohoto
oznámení mohou popírat přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše,
zařazení do skupiny a pořadí v této skupině. Ve stejné lhůtě pak mohou žádat, aby
k rozvržení rozdělované podstaty byla nařízeno jednání. K námitkám o popírání
pohledávek a k žádostem o rozvrhové jednání, které budou učiněny po této lhůtě,
se nepřihlíží. (§ 336b odst. 4 písm. b) OSŘ).
Věřitelé, o jejichž pohledávkách bude rozhodováno v rozvrhu, 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.
(§ 336f odst. 5 OSŘ)
1. přihláška:
věřitel:

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, EÚ
Plzeň-město, sp.zn. 134 EX 13024/17

sdělení věřitele o zařazení do skupiny:

podle ust. §337c, odst. 1, písm. c), o.s.ř.,
3.
skupina
jako
pohledávka
dalšího
oprávněného, ve výši 7.865,-Kč

sdělení věřitele o pořadí v této skupině

rozhodující den pro pořadí 07.11.2017

2. přihláška:
věřitel:

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, EÚ

Plzeň-město, sp.zn. 134 EX 11276/17
sdělení věřitele o zařazení do skupiny:

podle ust. §337c, odst. 1, písm. c), o.s.ř.,
jako pohledávka dalšího oprávněného, ve
výši 3.813,78 Kč

sdělení věřitele o pořadí v této skupině

rozhodující den pro pořadí 15.09.2017

3. přihláška:
věřitel:

sdělení věřitele o zařazení do skupiny:

Finanční úřad
v České Lípě

pro

Liberecký

kraj,

ÚP

1/ do 4. skupiny ve výši 58.965,67 Kč
2/ do 8. skupiny ve výši 4.082,- Kč

sdělení věřitele o pořadí v této skupině

Ad 1/ dle § 337c, odst. 1, písm. d), o.s.ř.
jako
pohledávka
zajištěná
zástavním
právem z rozh. správního orgánu.
Ad 2/ dle §337c, odst. 1, písm. f), o.s.ř.

4. přihláška:
věřitel:

sdělení věřitele o zařazení do skupiny:

Finanční úřad pro Ústecký
v Roudnici nad Labem

kraj,

ÚP

1/ do 4. skupiny ve výši 69.713,- Kč
2/ do 5. skupiny ve výši 31.600,- Kč

sdělení věřitele o pořadí v této skupině

Ad 1/ dle § 337c, odst. 1, písm. d), o.s.ř.
jako
pohledávka
zajištěná
zástavním
právem z rozh. správního orgánu.
Ad 2/ dle §337c, odst. 1, písm. f), o.s.ř.

Soudní exekutor dále oznamuje, že
pohledávek -nejsou takové příhlášky.
Soudní exekutor: Mgr. Martina Douchová

byly

odmítnuty

následující

přihlášky

