
č.j. 017 EX 409/18-79 
 
 

OZNÁMENÍ  
o př ihlášených pohledávkách 
ve smyslu § 336p odst. 1 OSŘ  

 
 
spis. zn. 017 EX 409/18-79 
 
dne 06.08.2019 
ve věci exekuce 
 
ve věci oprávněného:  Česká revitalizační, s.r.o., se sídlem Atriová 512/36, 

Brno, IČ: 26921634, práv. zast. advokátem Mgr. Martin 
Frank, se sídlem Hlinky 138/27, Brno, PSČ: 603 00, IČ: 
66251656, 

 
proti povinnému: Tomáš Hladovec, bytem Dobříč č.p. 89, Dobříč, PSČ: 252 

25, nar. 28.11.1983 
 
Datum konání dražby: 06.08.2019  
Datum zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce exekutora: 06.08.2019 
 
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: EGEM s.r.o., IČ 638 86 464, 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: 4. skupina podle §337c, odst. 1, písm. d), 
OSŘ; pro vymožení pohledávky je vedeno 
řízení 132 EX 1396/18 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině rozh. den pro pořadí 01.10.2018 

 
 
 



2. přihláška: 
věřitel: JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, EÚ 

Praha 2 

sdělení věřitele o zařazení do skupiny: podle §337c, odst. 1, písm. g), OSŘ; pro 
vymožení pohledávky je vedeno řízení 132 
EX 1396/18 

sdělení věřitele o pořadí v této skupině  

 
 

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

  

 


