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Oznámení o přihlášených pohledávkách
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, PSČ
130 00, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Kladně ze dne 22.04.2014, č.j. 51 EXE
541/2014 - 14, ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky , se sídlem Orlická
2020/4, Praha, IČ: 41197518, proti povinnému: Tomáš Pokorný, bytem Hálkova č.p. 396, Zlonice, IČ: 16970110,
dat. nar.: 20.01.1955 o vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému peněžitou pohledávku s příslušenstvím a
uhradit náklady exekuce podle § 336p o.s.ř. za použití § 69 ex. řádu
oznamuje, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení byly do řízení přihlášeny následující pohledávky:
a)

Přihlášky pohledávek, o nichž bude rozhodnuto v rámci rozvrhu:

1.

Pohledávka věřitele Územní pracoviště v Kladně (Finanční úřad pro Středočeský kraj) ve výši 634.740,22 Kč,
která se dle sdělení věřitele řadí do 4. skupiny, pořadí ke dni 3.4.2012 (pohledávka 280.084,42 Kč), ke dni
13.8.2018 (pohledávka 9114,80 Kč), ke dni 17.4.2020 (pohledávka 345.335,- Kč) a ke dni 26.8.2020
(pohledávka 206,- Kč).

2.

Pohledávka věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ve výši 1.673.336,52 Kč, která se dle
sdělení věřitele řadí do 4. skupiny, pořadí ke dni 16.7.2010.

3.

Pohledávka věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyve výši 380.688,- Kč, která se dle sdělení
věřitele řadí do 4. skupiny, pořadí ke dni 9.7.2014 (částka 168.507,- Kč), ke dni 8.10.2019 (částka 192.181,Kč).

4.

Pohledávka věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno ve výši 1.828.688,37 Kč, která se dle
sdělení věřitele řadí do 4. skupiny, pořadí ke dni 1.11.2010.
b) Přihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ustanovení §336f odst. 4 o.s.ř.
- nejsou
c)

Přihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 336f odst. 4. o.s.ř.
- nejsou

Předmětem dražby byly následující nemovité věci:

Poučení:
Přihlášený věřitel je oprávněn do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení popřít přihlášené pohledávky co do jejich
pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo v téže lhůtě požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo
nařízeno jednání.
K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
Přihlášený věřitel je povinen bezodkladně oznámit exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím
doručení exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.,

Soudní exekutor vyzývá přihlášené věřitele, aby ve lhůtě 15-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení vyčíslili svoje
pohledávky ke dni dražby nemovité věci.
Nebude-li přihláška pohledávky uvedená v části c) oznámení o přihláškách odmítnuta, zašle soudní exekutor
oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu,
dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky. Do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou oprávněný,
povinný a všichni přihlášení věřitelé popřít pohledávku co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, nebo
požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám nebo žádosti o jednání učiněným
později se nepřihlíží.
V Praze dne 07.09.2020
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