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V Praze dne 08.02.2019

oprávněný: Městská část Praha 6, se sídlen Čsl. armády 23' Praha 6 - Dejvice, IČ: 00063703

povinný: Plachetka Peter, b1.tem Mánesov a č.p.269' Postolopr1y, RČ: 641030/6639

věc: PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jerlnání.

Mgr. Jan Pekárek' soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10

nařizuje rozvrhové iednání na den 17.4.2019 ve 10.00 hod., které se koná

v sídle podepsaného soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha l0.

K tomuto jednání jste předvolán(a)'
Nedostavíteli se a ani včas nepoŽádáte z důleŽitého důvodu o odročení jednání (o

důvodnosti Žádosti o odročení jedrrání rozhoduje soudní exekutor), můŽe soudní exekutor
rozhodnout o rozvrhu ve Vaší nepřítomnosti.

Dostavíte-li se kjednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský pnrkaz, 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, ktery je přítomen jednání, je povinen ryčíslit svou
pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a
skutečnosti rýznamnó pro jeji pořadí. Poh|edávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství
lyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle
údajů uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednánÍ nelze přihližet k té části
poh|edávek a jejich příslušenství' která nebyla lyčíslena ($ 337b odst. 2 o.s.ř.).

Jsou-li předmětem přih|ášky i úroky' úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba
je lryčíslit tak, aby bylo zřejmé' v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým
jednáním a v jaké výši dřÍve.
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