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sp. zn. 140 EX 00735/13-392 
 

OZNÁMENÍ 

o rozvrhovém jednání 
 
 

Ve věci exekučního řízení na základě: 
 

Exekučního titulu: (rozhodnutí soudu, exekutora, orgánu veřejné moci, notáře, rozhodce apod.) 
1) Platební rozkaz Okresní soud ve Zlíně ze dne 05.04.2012 č. j. 11 C 388/2011-43 
 

Oprávněný: A.P. SECURITY s.r.o., IČ: 27119629, se sídlem Polská čp. 1282 / čo. 16,               
120 00 Praha 2, zastoupen právním zástupcem JUDr. Jitka Zemanová, 
advokát, se sídlem Prosecká čp. 367 / čo. 20, 180 00 Praha 8 
 

Povinný: Tomáš Mrlík, nar. 16.08.1978, IČ: 68601409, bytem náměstí Míru                                
čp. 600 / čo. 20, 120 00 Praha 2, 
 

Oprávnění exekutora k vedení exekuce na základě: 
pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 2 dne 27.12.2013 pod č. j. 55 EXE 1508/2013-29, 

 
 
soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336q, odst. 4, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, tímto 
 

oznamuje, 
 
že dne 29.07.2021 v(e) 10:00 hod. se bude konat rozvrhové jednání, a to na Exekutorském 
úřadu Praha 3, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, 2. patro, kód zvonku 2000 . 
 
 

Jednání se týká rozvrhu rozdělované podstaty, jež byla získána v dražbě konané soudním 
exekutorem dne 22.04.2021. 
 

K tomuto jednání jsou předvoláni oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další 
oprávněný, povinný, a osoby, které podaly přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 
336f, odst. 4, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 
 

Nedostaví-li se některý z účastníků rozvrhového jednání a ani včas nepožádá z důležitého 
důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), 
může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu v jeho nepřítomnosti. 
 

Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou 
pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a 
skutečnosti významné pro její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství 
vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle 
údajů uvedených ve spisu. 
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Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je 
třeba je vyčíslit tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před 
rozvrhovým jednáním a v jaké výši dříve. 
 
 
 
V Praze dne 02.06.2021 
 

Mgr. Jan Vedral 
soudní exekutor 

v. r. 
L. S. 

 
Za správnost vyhotovení: 
Markéta Svobodová, tajemnice 
 
 
 
 
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto 
náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (§ 48, odst. 4, 
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 
 
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou 
být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost 
podepsal. Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro 
vyhotovování. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis takto doručen, se zašle 
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v 
elektronické podobě a podepsaná zaručeným a platným elektronický podpisem nebo se předá 
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat; o tom musí být účastník poučen (§ 17b, 
Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, kancelářský řád). 
 
 
Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro 
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora 

www.eupraha3.cz 
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