
Exekutorský úřad Liberec - soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková
Truhlářská 515, 460 01 Liberec 2 (úřední hodiny: Po, St 8:30-11, 12:30-16) pokladna, podatelna 8-16 hod.

tel: 482 712 588  fax: 482 713 382 (úřední hodiny pro telefonický styk.: Po a St 8:30-11:00)  
e-mail: mail@exekuce-liberec.cz  www.exekuce-liberec.cz, datová schránka: b5agg67

bankovní spojení: 4200049819/6800  var. symbol: 3232005

č.j. 209 Ex 323/05 - 202 
č.j. předchozího soudního exekutora 36 Ex 323/2005

1)oprávněný
3) povinný
4) vydražitel
5) přihlášení 
6) osoby se zanikajícími závadami na nemovitosti
7) úřední deska SE

Předvolání k rozvrhovému jednání

V exekuční  věci:
oprávněné(ho): Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, Liberec, PSČ: 
460 01, IČ: 70932522, proti povinné(mu): Dušan Jašek, bytem Náměstí 1. Máje č.p. 1, Chrastava, 
PSČ: 463 31,  dat. nar.: 30.12.1959, 
 pro vymožení pohledávky v částce 6.804,- Kč s příslušenstvím a náklady exekučního řízení 

se nařizuje rozvrhové jednání

na den 25.03.2020 v 8:00 v sídle podepsaného soudního exekutora, Exekutorského úřadu 
v Liberci, Truhlářská 515. 

K tomuto jednání jste předvolán(a) v souladu s ust. § 336q odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 69 ex.řádu. 

Věc může soudní exekutor rozhodnout i bez Vaší přítomnosti, účast na jednání není povinná.

Z důležitého důvodu lze požádat o odročení jednání. 
K jednání je třeba přinést průkaz totožnosti či jinou listinu prokazující totožnost účastníka.

Je-li  předvolaná osoba zaměstnancem, má právo na pracovní volno bez náhrady mzdy po dobu 
účasti na jednání.

Každý věřitel, jenž se účastní rozvrhového jednání je povinen vyčíslit přihlášenou pohledávku a její 
příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést skutečnosti rozhodné pro pořadí pohledávky a uvést 
skupinu, do které dle § 337c o.s.ř. jeho pohledávka náleží. U pohledávek ostatních věřitelů bude 
soudní exekutor vycházet ze skutečností obsažených ve spise. 

Jsou-li  přihlášeny  úroky,  úroky  z prodlení  či  poplatky  z prodlení  starší  tří  let  od  rozvrhového 
jednání, je třeba je vyčíslit zvlášť (§ 337c odst. 4 o.s.ř.). 

V Liberci dne 13.02.2020
Mgr. Magdaléna Popková,

soudní exekutor

http://www.exekuce-liberec.cz/
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