.j.: 080 EX 2610/13 - 785

OZNÁMENÍ O P IHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH
Mgr. Lenka Šušková, exekutorský kandidát
pov ený Mgr. Martinem Slavatou, soudním exekutorem Exekutorského ú adu Mladá Boleslav, se sídlem
Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav, pov ený exeku ním soudem, kterým je: Okresní soud v Mladé
Boleslavi k vedení exekuce na základ exeku ního titulu, kterým je: rozhodnutí, které vydal Okresní soud v
Mladé Boleslavi dne 21.01.2013 pod .j. 2 T 278/2012, rozhodnutí, které vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi
dne 30.10.2014 pod .j. 80 D 1034/2011, k uspokojení pohledávky
oprávn né(ho):
1.
eská republika – Okresní soud v Mladé Boleslavi, I : 00024554,
sídlo: nám. Republiky 100, 293 05 Mladá Boleslav,
zn.opr.: 5600006213, 5100009916
v ástce 2.000,00 K bez p íslušenství
v ástce 6.000,00 K bez p íslušenství
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad náklad exekuce,
proti povinné(mu):
1. Radim Borovi ka, dat.nar.: 16.07.1972, : 47030208,
bydlišt : Lipnická 179/5, 294 71 Benátky nad Jizerou,

Oznámení o p ihlášených pohledávkách, o kterých bude rozhodnuto v rozvrhu
I. Podle § 336p odst. 1 o.s. . se oznamuje, že do zahájení prvního dražebního jednání p ihlásili své
pohledávky tito v itelé:
1. M sto Benátky nad Jizerou ve výši 1.000,- K , v itel za azuje pohledávku do 4. skupiny - pohledávka
oprávn ného, pohledávka toho, kdo do ízení p istoupil jako další oprávn ný, a pohledávky zajišt né zástavním
právem nebo zajiš ovacím p evodem práva. Pro po adí je rozhodující den 16.11.2011. ( l.704)
2. Všeobecná zdravotní pojiš ovna eské republiky ve výši 64.751,48 K , v itel za azuje pohledávku do 6.
skupiny - pohledávky daní a poplatk , pojistného na ve ejné zdravotní pojišt ní a pojistného na sociální
zabezpe ení. Pro po adí je rozhodující den 22.1.2018 ( .l.717)

II. P ihlášky pohledávek, které byly odmítnuty ve smyslu ust. § 336f odst. 4 o.s. .:
- nejsou
III. P ihlášky pohledávek, o nichž dosud nebylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 336f odst. 4 o.s. .:
1. JUDr. Ond ej Mareš, LL.M. pro pohledávku ve výši 7.865,- K . ( l.602)
2. JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. pro pohledávku ve výši 7.986,- K . ( .l.617)
3. JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. pro pohledávku ve výši 7.986,- K . ( .l.618)
4. Dopravní podnik hlavního m sta Prahy, akciová spole nost pro pohledávku ve výši 45.499,50 K . ( l.627)
5. Kooperativa pojiš ovna, a.s., Vienna Insurance Group pro pohledávku ve výši 27.035,90 K . ( l. 683)
6. M stský ú ad Benátky nad Jizerou pro pohledávku ve výši 1.680,- K . ( .l.754)
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Pou ení:
Oprávn ný, ti, kdo p istoupili jako další oprávn ní, v itel a povinný mohou pop ít p ihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, výše, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji do 15 dn ode dne zve ejn ní tohoto
oznámení, nebo v téže lh
žádat, aby k rozvržení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání. K námitkám a
žádosti o jednání u in ným pozd ji se nep ihlíží.
itel je povinen bezodkladn oznámit exekutorovi zm ny týkající se p ihlášky, ke kterým došlo po jejím
doru ení exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za škodu tím zp sobenou.

V Mladé Boleslavi dne 01.02.2018

Mgr. Lenka Šušková, exekutorský kandidát
pov ený soudním exekutorem
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